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BIJZONDER BESTEK 

 

VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR 
 

DIENSTEN 
 

MET ALS VOORWERP 
 

“AANGAAN VAN EEN DOOR AGION 
GEWAARBORGD KREDIET DOOR VZW SINT-

LUDGARDIS MERKSEM & VZW SINT-
MICHIELSCOLLEGE SCHOTEN” 

 

 

 
OPEN OFFERTEAANVRAAG 

 

 

Opdrachtgevend bestuur 
 

Katholiek Vlaams Onderwijs vzw 
 

 

Ontwerper 
 

Aankoopdienst, Britt Schoenmakers 

Kapelsesteenweg 72 te 2930 Brasschaat 

 

 

Kostprijs 
Bestek € 2,00 

Verzendingskosten € 2,50 
Totaal € 4,50 

Voorwaarden tot verkrijgen en wijze van betaling:  
Het bestek staat kostenloos ter beschikking op de website van de Scholengroep: http://web.kvo-

scholen.be/Pages/default.aspx  
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Indien een fysiek bestek gewenst is, kan dit per mail doorgegeven worden aan 

Britt.Schoenmakers@sg-lg.be. 
De kostprijs van het bestek bedraagt 2 euro en kan na telefonisch contact (0471 62 24 28) afgehaald 

worden op de kantoren van KVO vanaf 10/12/2014: Kapelsesteenweg 72, 2930 Brasschaat  

Indien het bestek opgestuurd dient te worden, wordt een kostprijs van 2,50 euro gehanteerd. 
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Inlichtingen i.v.m. dit bestek kunnen verkregen worden bij: 

 
Naam: Aankoopdienst 

Adres: Kapelsesteenweg 72 te 2930 Brasschaat 

Contactpersoon: Mevrouw Britt Schoenmakers 
Telefoon: +32 (0)471 62 24 28 

E-mail: Britt.schoenmakers@sg-lg.be 
 

Ontwerper 

 
Naam: Aankoopdienst 

Adres: Kapelsesteenweg 72 te 2930 Brasschaat 
Contactpersoon: Mevrouw Britt Schoenmakers 

Telefoon: +32 (0)471 62 24 28 
E-mail: Britt.schoenmakers@sg-lg.be 

 

Toepasselijke reglementering 
 

1. Wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor 
aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen. 

2. Koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, en 

latere wijzigingen. 
3. Koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de 

overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen. 
4. Wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake 

overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten. 
5. Het Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming (ARAB), Welzijnswet en Codex over het 

welzijn op het werk. 

6. De overeenkomst die op 15 juli 2013 werd afgesloten tussen de Vlaams minister van Financiën, 
Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport, AGIOn en anderzijds FEBELFIN omvattende het 

vastleggen van modaliteiten voor de door AGIOn gewaarborgde financiering van onroerende 
investeringen voor het gesubsidieerd vrij onderwijs, hierna "de AGIOn conventie" genoemd. 

 

Afwijkingen, aanvullingen en opmerkingen 
De maximale verbintenistermijn van 30 dagen uit de Conventie (artikel 4 §12) wordt gerespecteerd 

rekening houdend met het ogenblik van de vastlegging van de rentevoet, met name 5 kalenderdagen 
vóór de uiterste indieningsdatum. 

De  gemachtigde(n) kunnen hun bevoegdheid ook aantonen door de verwijzing naar het nummer van 

de bijlage van het Belgisch Staatsblad waarin hun bevoegdheden zijn bekendgemaakt. 
 

Artikel 57, 1ste lid van het koninklijk besluit van 15 juli 2011 
De verbintenistermijn wordt van 90 op 30 kalenderdagen gebracht. 

Artikel 25 van het koninklijk besluit van 14 januari 2013 
Het voorwerp van de opdracht is een lening, waarvoor het ongebruikelijk is een borgtocht af te 

leveren. 

Artikel 156 van het koninklijk besluit van 14 januari 2013 
Geen enkele verificatietermijn is voorzien. 
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I. Administratieve bepalingen 
 

Dit eerste deel heeft betrekking op de regeling tot gunning van een overheidsopdracht tot de 
opdrachtnemer is aangesteld. 

De bepalingen die vervat zijn in dit deel, hebben betrekking op de wet van 15 juni 2006 en het 
koninklijk besluit van 15 juli 2011 en latere wijzigingen. 

I.1 Beschrijving van de opdracht 
 

Voorwerp van deze diensten: Aangaan van een door Agion gewaarborgd krediet door VZW Sint-
Ludgardis Merksem & VZW Sint-Michielscollege Schoten. 

 
Toelichting: Aangaan van een door Agion gewaarborgd krediet ter financiering van de hierna 

vermelde investering: werken na aankoop leegstaande schoolgebouwen gelegen aan de Rerum 

Novarumlaan1 te 2170 Merksem eerder gekend als de site Technicum Rerum Novarum te Merksem. 
Het gebouw werd verworven door Sint-Ludgardis Merksem vzw(62%) en Sint-Michielscollege Schoten 

vzw(38%) volgens akte verleden bij Notaris Van Tricht op 10/02/2014. 
 

De renovatie van de site werd opgestart in oktober 2014. Het principeakkoord van Agion geeft de 

dekking weer per VZW. Het principeakkoord is bijgevoegd in bijlage. 
 

Plaats van dienstverlening: VZW Sint-Ludgardis Merksem, Du Chastellei 48 te 2170 Merksem 
(Antwerpen) KBO nummer 0451.006.250 en VZW Sint-Michielscollege, Papenaardekensstraat 53 te 

2900 Schoten KBO nummer 0407.759.096. De jaarrekeningen van beide VZW's zijn beschikbaar op 

www.nbb.be.  
 

De VZW Sint-Ludgardisschool heeft nog volgende leningen met Agion garantie open staan per 
31/12/2013: 

- Lening 1 (klassen en turnzaal) : tot 2015 : €125.119 (kapitaal) en €2.369 (intresten) 
- Lening 2 (aankoop huis omgevormd tot lerarenlokaal en vergaderzalen) : tot 2025 : €79.791 

(kapitaal) en €17.478 (intresten) 

- Lening 3 (12 klassen en turnzaal) : tot 2026 : €475.000 (kapitaal) en €100.344 (intresten) 
-              Ondertussen heeft de VZW Sint-Ludgardis Merksem een lening aangegaan in 2014 voor de 

aankoop met Agion dekking voor de aankoop van haar gedeelte in de site Campus KVO voor 
€1.300.000. De lening loopt tot 2034 en er zal in totaal voor €470.386 (volgens delgingstabel ING) 

aan intresten worden betaald. 

-              Momenteel loopt er eveneens een procedure voor een lening betreffende een nieuwbouw 
die eveneens op de site Campus KVO gebouwd zal worden. 

 
Plaats van dienstverlening: Meerdere 

 

I.2 Identiteit van de opdrachtgever 
 
Katholiek Vlaams Onderwijs vzw 

Kapelsesteenweg 72 
2930 Brasschaat 

 

In toepassing van artikel 2, 4° van de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten, zal 
Katholiek Vlaams Onderwijs vzw optreden als opdrachtencentrale in die zin dat ze 

overheidsopdrachten of raamovereenkomsten met betrekking tot werken, leveringen of diensten 
plaatst die bestemd zijn voor aanbestedende overheden, overheidsbedrijven of aanbestedende 

entiteiten, meer bepaald Sint-Michielscollege Schoten vzw en Sint-Ludgardis Merksem vzw. 
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I.3 Wijze van gunnen 
 

De opdracht wordt gegund bij wijze van de open offerteaanvraag. 

 
herhaling soortgelijke diensten 

Overeenkomstig artikel 26 § 1 2°, b)  van de Wet behoudt de Opdrachtgever zich het recht voor om 
bij herhaling soortgelijke diensten, die overeenstemmen met de in artikel I.3 beschreven opdracht, 

aan de gekozen inschrijver toe te wijzen en dit binnen een periode van drie jaar na de sluiting van de 

oorspronkelijke opdracht. 
 

1 inschrijver 
De volledige Opdracht wordt aan één inschrijver gegund. 

 

I.4 Prijsvaststelling 
 
De opdracht wordt beschouwd als een opdracht tegen globale prijs. 

 
De opdracht tegen een globale prijs is een opdracht waarbij een forfaitaire prijs het geheel van de 

prestaties van de opdracht of van elke post dekt. 
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I.5 Toegangsrecht en kwalitatieve selectie 
 

Het offerteformulier moet vergezeld zijn van volgende stukken: 

 
Juridische situatie van de inschrijver (toegangsrecht) 

* De loutere deelname aan deze Opdracht geldt als een verklaring op erewoord vanwege de 
inschrijver dat hij zich niet bevindt in de situaties geviseerd in artikel 61 van het KB Plaatsing. De 

opdrachtgever kan op eigen initiatief en op eenvoudig verzoek vragen om de nodige attesten ter 

staving van deze verklaring op erewoord, voor te leggen. 
* Een verklaring op erewoord dat de inschrijver : 

- niet veroordeeld is geweest voor deelname aan een criminele organisatie, omkoping, fraude of het 
witwassen van geld 

- niet in staat van faillissement of vereffening verkeert; 
- geen aangifte van faillissement heeft gedaan of procedure van vereffening of gerechtelijke 

reorganisatie aanhangig is tegen hem; 

- niet veroordeeld is geweest voor een misdrijf dat de professionele integriteit aantast; 
- bij zijn beroepsuitoefening geen ernstige fout heeft begaan; 

- in orde is met de betaling van sociale zekerheidsbijdragen; 
- in orde is met de betaling van belastingen 

- zich niet schuldig heeft gemaakt aan valse verklaringen bij het verstrekken van deze inlichtingen. 

 
Economische en financiële draagkracht van de inschrijver (kwalitatieve selectie) 

Minimumeisen: Aan de financieel-economische draagkracht nodig voor de uitvoering van deze 
Opdracht wordt voldaan indien de inschrijver een financiële instelling is of die over een vergunning 

van financiële toezichthouder (NBB of analoge buitenlandse instelling) beschikt en op diens website 
wordt bekendgemaakt. 

 

Bovendien komen enkel financiële instellingen die bij Besluit van de Vlaamse Executieve van 19 
december 1990, zoals gewijzigd, erkend werden om door AGIOn gewaarborgde kredieten te 

verstrekken, in aanmerking voor deze opdrachten. 
 

Technische bekwaamheid van de inschrijver (kwalitatieve selectie) 

Minimumeisen: Aan de technische bekwaamheid nodig voor de uitvoering van deze Opdracht wordt 
voldaan indien de inschrijver een financiële instelling is of die over een vergunning van financiële 

toezichthouder (NBB of analoge buitenlandse instelling) beschikt en op diens website wordt 
bekendgemaakt. 

 



KATHOLIEK VLAAMS ONDERWIJS VZW  Ref.: 2014/033 

Blz. 8 

I.6 Vorm en inhoud van de offerte 
 

De inschrijver maakt zijn offerte op in het Nederlands en vult de inventaris in op het eventueel bij het 

bestek behorende formulier. Indien hij deze op andere documenten maakt dan op het voorziene 
formulier, dan draagt hij de volle verantwoordelijkheid voor de volledige overeenstemming van de 

door hem aangewende documenten met het formulier.  
 

Alle documenten opgesteld of vervolledigd door de inschrijver of zijn gevolmachtigde zijn gedateerd 

en door hem ondertekend. 
Als de ondertekening gebeurt door een gemachtigde, vermeldt hij duidelijk zijn volmachtgever of 

volmachtgevers. De gemachtigde voegt bij de offerte de authentieke of onderhandse akte waaruit zijn 
bevoegdheid blijkt of een afschrift van zijn volmacht. 

 
Doorhalingen, overschrijvingen, aanvullingen of wijzigingen, zowel in de offerte als in de bijlagen, die 

de essentiële voorwaarden van de opdracht zoals prijzen, termijnen, technische specificaties kunnen 

beïnvloeden, moeten eveneens door de inschrijver of zijn gemachtigde ondertekend worden. 
 

Informatiesessie 
 

Er is een informatiesessie voor deze overheidsopdracht voorzien op dinsdag 6 januari 2015 om 13.30 

uur op volgende locatie: Aankoopdienst, Kapelsesteenweg 72 te 2930 Brasschaat. 
 

 

I.7 Indienen van de offerte 
 

De offerte opgesteld op papier wordt in een definitief gesloten envelop gestoken waarop het volgende 

wordt vermeld: de datum van de openingszitting en het besteknummer (2014/033) of het 
opdrachtvoorwerp. Ze wordt via een postdienst verzonden of door een drager afgegeven. 

 
Bij verzending via een postdienst wordt die definitief gesloten envelop in een tweede gesloten envelop 

gestoken waarop duidelijk " OFFERTE " wordt vermeld. 

 
Dit geheel wordt geadresseerd aan: 

 
Aankoopdienst 

Mevrouw Britt Schoenmakers 
Kapelsesteenweg 72 

2930 Brasschaat 

 
De drager overhandigt de offerte aan mevrouw Britt Schoenmakers of deponeert ze in de daartoe 

bestemde offertebus. 
 

Elke offerte moet bij de voorzitter van de zitting toekomen vóór hij de zitting geopend verklaart. 

 
Offertes die laattijdig bij de voorzitter toekomen, welke er ook de oorzaak van is, worden geweigerd 

of ongeopend behouden. 
 

Nochtans wordt een laattijdige offerte aanvaard voor zover de aanbestedende overheid de opdracht 

nog niet heeft gesloten en de offerte ten laatste vier kalenderdagen vóór de datum van de 
openingszitting als aangetekende brief is verzonden. 
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I.8 Opening van de offertes 
 

De opening van de offertes gebeurt in openbare zitting. 

Plaats: Scholengemeenschap KVO & Lieven Gevaert, Kapelsesteenweg 72 te 2930 Brasschaat 
Datum: 27 januari 2015 om 14.00 uur 

 

I.9 Verbintenistermijn 
 

De termijn gedurende dewelke de inschrijver door zijn offerte gebonden blijft, bedraagt 30 

kalenderdagen, te rekenen vanaf de uiterste datum voor ontvangst. 
 

I.10 Gunningscriteria 
 

Volgende criteria zijn van toepassing bij de gunning van de opdracht: 
 

 

Nr. Beschrijving Gewicht 

1 Rente over de volledige looptijd 90 

 De te betalen rente over de volledige looptijd van de lening. De doorgegeven rente dient 
vastgelegd te worden op datum 10/1/2015 op basis van de IRS ask duration en de marge 
gehanteerd door de bank. 
 
Rentevoet voor opnameperiode op basis van de Euribor op 10/1/2015 en de marge 
gehanteerd door de bank. 
 
Bancaire Kosten 
 
Regel van drie; Score offerte = (totaal te betalen rente laagste offerte / totaal te betalen 
rente ingediende offerte) * gewicht van het criterium prijs 

2 Service 10 

 Dienstverlening: 
De inschrijver beschrijft in zijn offerte de dienstverlening die hij in verband met het krediet 
kan aanbieden. Dit omvat: 
- de flexibiliteit en faciliteiten die de inschrijver kan aanbieden in het kader van het 
kredietbeheer 
- informatorische begeleiding en elektronisch bankieren 
- deskundige begeleiding en ondersteuning die hij op maat van de opdrachtgever zal geven 
om te komen tot een succesvolle en doelmatige aanwending van het krediet 

Totaal gewicht gunningscriteria: 100 
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Aan elk criterium werd een gewicht toegekend. Op basis van de afweging van al deze criteria rekening 
houdende met het gewicht dat er aan werd toegekend, zal de opdracht gegund worden aan de 

inschrijver die de economisch voordeligste regelmatige offerte, vanuit het oogpunt van de 

aanbestedende overheid, heeft ingediend. 
 

I.11 Prijsherzieningen 
 

Op deze overheidsopdracht is geen prijsherziening van toepassing. 
 

I.12 Varianten 
 
Vrije varianten worden niet toegestaan. 

Er zijn geen verplichte of facultatieve varianten voorzien. 

I.13 Keuze van offerte 
 
De aanbestedende overheid kiest de economisch meest voordelige regelmatige (rekening houdend 

met de gunningscriteria) offerte. 

 
Door de indiening van zijn offerte aanvaardt de inschrijver al de clausules van het bestek en verzaakt 

hij aan alle andere voorwaarden. Voor zover tijdens het onderzoek van de offerte door de 
aanbestedende overheid wordt vastgesteld dat er door de inschrijver voorwaarden zijn gevoegd 

waardoor het onduidelijk is of de inschrijver zonder voorbehoud akkoord gaat met de voorwaarden 
van het bestek, behoudt de aanbestedende overheid zich het recht voor om de offerte als substantieel 

onregelmatig af te wijzen. 

 
De aanbestedende overheid verbetert de rekenfouten en de zuiver materiële fouten in de offertes, 

zonder dat zij voor niet-ontdekte fouten aansprakelijk is. Hiervoor kan de aanbestedende overheid aan 
de inschrijver vragen om binnen de door haar bepaalde termijn de draagwijdte van zijn offerte te 

verduidelijken of aan te vullen, zonder deze te wijzigen, teneinde de werkelijke bedoeling na te gaan 

 

I.14 Sluiting van de opdracht 
 

De sluiting van de opdracht gebeurt ofwel via aangetekend schrijven ofwel via elektronisch bericht/fax 
welke wordt bevestigd via aangetekend schrijven binnen de vijf dagen na de verzending van het 

elektronisch bericht of de fax. 
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II. Contractuele bepalingen 
 

Dit tweede deel regelt de procedure die betrekking heeft op de uitvoering van de opdracht. 
Voor zover er niet van afgeweken wordt, is het koninklijk besluit van 14 januari 2013 en latere 

wijzigingen tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de 
concessies voor openbare werken van toepassing. 

 

II.1 Leidend ambtenaar 
 
De leiding over de uitvoering van de diensten zal gebeuren door de leidend ambtenaar: 

 
Naam: mevrouw Britt Schoenmakers 

Adres: Katholiek Vlaams Onderwijs vzw, Kapelsesteenweg 72 te 2930 Brasschaat 

Telefoon: +32 (0)471 62 24 28 
Fax: ALGEMEEN FAXNUMMER 

E-mail: Britt.schoenmakers@sg-lg.be 
 

Het toezicht op de uitvoering van de diensten zal gebeuren door: 

 
Naam: meneer Luk Van Elsacker 

Adres: Sint-Ludgardis Merksem vzw, Du Chastellei 48, 2170 Merksem 
Telefoon: 0478 99 31 54 

E-mail: luk.vanelsacker@vanbreda.be 

 
 

Naam: mevrouw Ann Pycke 
Adres: Sint-Michielscollege Schoten vzw, Papenaardekensstraat 53 te 2900 Schoten 

Telefoon: 0477 50 37 18 
E-mail: pycke-peeters@skynet.be 

 

II.2 Verzekeringen 
 
De opdrachtnemer sluit de verzekeringen die zijn aansprakelijkheid inzake arbeidsongevallen dekken, 

alsook zijn burgerlijke aansprakelijkheid ten aanzien van derden bij de uitvoering van de opdracht. 

 
Binnen een termijn van dertig dagen na het sluiten van de opdracht toont de opdrachtnemer aan dat 

hij deze verzekeringscontracten is aangegaan, aan de hand van een attest waaruit de door de 
opdrachtdocumenten vereiste omvang van de gewaarborgde aansprakelijkheid blijkt. 

 
Op elk ogenblik tijdens de uitvoering van de opdracht legt de opdrachtnemer dit attest over, binnen 

een termijn van vijftien dagen na ontvangst van het verzoek van de aanbestedende overheid. 

 

II.3 Borgtocht 
 

Overeenkomstig artikel 6 §1 van het koninklijk besluit van 14 januari 2013 wordt geen borgtocht 

gevraagd. 
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II.4 Looptijd 
 

De leningen voor beide VZW's hebben een looptijd van 20 jaar te rekenen vanaf het moment dat het 

krediet werd opgenomen, wat overeen komt met het einde van de opnameperiode. 
 

Voor de opnameperiode wordt een maximum van 2 jaar voorzien. 
Volgens artikel 26, § 1, 2° b van de wet van 15 juni 2006, kan het opdrachtgevend bestuur, mits 

akkoord van de dienstverlener, de opdracht herhalen gedurende een periode van 3 jaar na de sluiting 

van de oorspronkelijke opdracht. 
 

II.5 Waarborgtermijn 
 
Voor deze opdracht is geen waarborgtermijn van toepassing. 
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III. Technische bepalingen 
 
Hierna volgen de technische modaliteiten en karakteristieken van het krediet.  De Opdrachtgever 
opteert ervoor om offertes op te vragen voor een financiering met onmiddellijke toepassing van een 
lange termijnrentevoet, met opnameperiode voor een gedeelte ervan (“Variant 1”) 

 

Artikel 1: Modaliteiten van het gevraagde krediet 
 
Langetermijnrentevoet vanaf datum leningsovereenkomst – vaste marge (variant 1 zie bijlage 
B, art. 5) 
 
Lening deel 1 op te nemen door Sint-Ludgardis Merksem vzw 

 
- Principeakkoord Agion #: V.20729 (1 Agion dossier voor beide VZW eigenaars) 
- Bedrag: EUR 1.130.000 ; zie ook artikel 3. 
- Duur van de opnameperiode  : maximaal 1 jaar 
- Looptijd van het krediet exclusief opnameperiode: 20 jaar 
- Aflossingswijze kapitaal en intrest: gelijke terugbetalingen (géén vaste kapitaalsaflossingen) 
- Aflossingsfrequentie: semestrieel 
- Herzieningsperiodiciteit van de rentevoet: vast (geen herziening) 
- De inschrijvers dienen in hun offerte een bindende nominale langetermijnrentevoet op te 

geven.  Deze rentevoet zal gebaseerd zijn op een referentierentevoet van toepassing vijf 
kalenderdagen vóór de dag van de uiterste indieningsdatum voor de offertes. 
De aan te rekenen nominale rentevoet is gelijk aan de referentierentevoet  vermeerderd 
met een marge. Er geldt een vaste marge voor de volledige looptijd van  het krediet.   

- Verzakingsvergoeding ; indien het krediet niet volledig wordt opgenomen, is de financiële 
instelling gerechtigd om aan de kredietnemer op het niet opgenomen kredietbedrag een 
forfaitaire verzakingsvergoeding aan te rekenen gelijk aan 6 maanden intrest.  Indien voor het 
niet opgenomen gedeelte van het krediet, een tweede kredietschijf geopend werd met een 
opnameperiode van maximaal 1 jaar dan is de verzakingsvergoeding van toepassing voor de 
op dat ogenblik nog steeds niet opgenomen bedragen.  

 
Lening deel 2 op te nemen door Sint-Ludgardis Merksem vzw 

 
- Principeakkoord Agion #: V.20729 (1 Agion dossier voor beide VZW eigenaars) 
- Bedrag: EUR 850.000 ; zie ook artikel 3. 
- Duur van de opnameperiode  : maximaal 2 jaar 
- Looptijd van het krediet exclusief opnameperiode: 20 jaar 
- Aflossingswijze kapitaal en intrest: gelijke terugbetalingen (géén vaste kapitaalsaflossingen) 
- Aflossingsfrequentie: semestrieel 
- Herzieningsperiodiciteit van de rentevoet: vast (geen herziening) 
- De inschrijvers dienen in hun offerte een bindende nominale langetermijnrentevoet op te 

geven.  Deze rentevoet zal gebaseerd zijn op een referentierentevoet van toepassing vijf 
kalenderdagen vóór de dag van de uiterste indieningsdatum voor de offertes. 
De aan te rekenen nominale rentevoet is gelijk aan de referentierentevoet  vermeerderd 
met een marge. Er geldt een vaste marge voor de volledige looptijd van  het krediet.   

- Verzakingsvergoeding ; indien het krediet niet volledig wordt opgenomen, is de financiële 
instelling gerechtigd om aan de kredietnemer op het niet opgenomen kredietbedrag een 
forfaitaire verzakingsvergoeding aan te rekenen gelijk aan 6 maanden intrest.  Indien voor het 
niet opgenomen gedeelte van het krediet, een tweede kredietschijf geopend werd met een 
opnameperiode van maximaal 1 jaar dan is de verzakingsvergoeding van toepassing voor de 
op dat ogenblik nog steeds niet opgenomen bedragen.  

 
 
Lening deel 1 op te nemen door Sint-Michielscollege Schoten vzw 

 
- Principeakkoord Agion #: V.20729 (1 Agion dossier voor beide VZW eigenaars) 
- Bedrag: EUR 800.000 ; zie ook artikel 3. 
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- Duur van de opnameperiode  : maximaal 1 jaar  
- Looptijd van het krediet exclusief opnameperiode: 20 jaar 
- Aflossingswijze kapitaal en intrest: vaste kapitaalsaflossingen (géén gelijke terugbetalingen) 
- Aflossingsfrequentie: trimestrieel 
- Herzieningsperiodiciteit van de rentevoet: vast (geen herziening) 
- De inschrijvers dienen in hun offerte een bindende nominale langetermijnrentevoet op te 

geven.  Deze rentevoet zal gebaseerd zijn op een referentierentevoet van toepassing vijf 
kalenderdagen vóór de dag van de uiterste indieningsdatum voor de offertes. 
De aan te rekenen nominale rentevoet is gelijk aan de referentierentevoet  vermeerderd 
met een marge. Er geldt een vaste marge voor de volledige looptijd van  het krediet.   

- Verzakingsvergoeding ; indien het krediet niet volledig wordt opgenomen, is de financiële 
instelling gerechtigd om aan de kredietnemer op het niet opgenomen kredietbedrag een 
forfaitaire verzakingsvergoeding aan te rekenen gelijk aan 6 maanden intrest.  Indien voor het 
niet opgenomen gedeelte van het krediet, een tweede kredietschijf geopend werd met een 
opnameperiode van maximaal 1 jaar dan is de verzakingsvergoeding van toepassing voor de 
op dat ogenblik nog steeds niet opgenomen bedragen.  

 
Lening deel 2 op te nemen door Sint-Michielscollege Schoten vzw 

 
- Principeakkoord Agion #: V.20729 (1 Agion dossier voor beide VZW eigenaars) 
- Bedrag: EUR 500.000 ; zie ook artikel 3. 
- Duur van de opnameperiode  : maximaal 2 jaar  
- Looptijd van het krediet exclusief opnameperiode: 20 jaar 
- Aflossingswijze kapitaal en intrest: vaste kapitaalsaflossingen (géén gelijke terugbetalingen) 
- Aflossingsfrequentie: trimestrieel 
- Herzieningsperiodiciteit van de rentevoet: vast (geen herziening) 
- De inschrijvers dienen in hun offerte een bindende nominale langetermijnrentevoet op te 

geven.  Deze rentevoet zal gebaseerd zijn op een referentierentevoet van toepassing vijf 
kalenderdagen vóór de dag van de uiterste indieningsdatum voor de offertes. 
De aan te rekenen nominale rentevoet is gelijk aan de referentierentevoet  vermeerderd 
met een marge. Er geldt een vaste marge voor de volledige looptijd van  het krediet.   

- Verzakingsvergoeding ; indien het krediet niet volledig wordt opgenomen, is de financiële 
instelling gerechtigd om aan de kredietnemer op het niet opgenomen kredietbedrag een 
forfaitaire verzakingsvergoeding aan te rekenen gelijk aan 6 maanden intrest.  Indien voor het 
niet opgenomen gedeelte van het krediet, een tweede kredietschijf geopend werd met een 
opnameperiode van maximaal 1 jaar dan is de verzakingsvergoeding van toepassing voor de 
op dat ogenblik nog steeds niet opgenomen bedragen.  

 
 
Algemene clausules en voorwaarden   
 
De meest essentiële zaken van de Algemene clausules en voorwaarden zoals overeengekomen 
tussen AGIOn en Febelfin worden hieronder benoemd, met verwijzing naar het relevante artikel uit de 
algemene clausules en voorwaarden. 

 
a) Opnamemodaliteiten van het krediet: zie art 1 uit de Algemene clausules en voorwaarden. Na 

gunning en formele vestiging van de AGIOn waarborg opent de financiële instelling het krediet. 

De opnameperiode start vanaf de datum van de formele bevestiging van de Agion-waarborg. 

 
b) De referentierentevoeten: zie art 5 uit algemene clausules en voorwaarden 

 
De referentierentevoet voor de lange termijnrente is de rentevoet (IRS Ask Duration) tegen 
dewelke de  som van de geactualiseerde kasstromen van het krediet, op basis van de Euribor en 
de IRSask zero-coupon rentevoeten, gelijk is aan het initieel ontleend kapitaal.  Deze rentevoet 
houdt rekening met de looptijd van de lening en met de gekozen renteherzieningsfrequentie. 
 
De referentierentevoet voor de vlottende kortetermijnrente tijdens de opnameperiode, is de 
dagelijkse Euribor 3 maanden.  
 

c) Rentevoetherziening: zie art 5 uit algemene clausules en voorwaarden 
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Bij iedere renteherziening wordt de rentevoet op het niveau gebracht van de op dat ogenblik 
vigerende referentierentevoet op basis van de IRS ask duration verhoogd met de bedongen vaste 
marge. 

 
 

d) Reserveringscommissie 
 

Op het niet opgenomen gedeelte van het krediet kan een reserveringscommissie aangerekend 

worden vanaf de dag van het afsluiten van de leningsovereenkomst.  

De aanrekening van de reserveringscommissie gebeurt trimestrieel. De inschrijver vermeldt in 

zijn offerte welke reserveringscommissie van toepassing zal zijn 

e) Vervroegde terugbetalingen zie art 6 uit de algemene clausules en voorwaarden 
 
Vervroegde terugbetalingen op de lening zijn mogelijk op de contractueel bepaalde 
herzieningsdata van de rentevoet, mits vooropzeg van 1 maand, en dit zonder de aanrekening 
van een vergoeding door de financiële instelling aan de kredietnemer.  
Elke andere niet-contractueel voorziene terugbetaling die een aanpassing van de aflossingstabel 
tot gevolg heeft, kan gelijkgesteld worden met een wijziging die mag beschouwd worden als een 
eenzijdige verbreking van de leningsovereenkomst. In dit geval heeft de financiële instelling recht 
op een vergoeding gelijk aan haar reëel geleden financieel verlies. 

 
De berekening van deze vergoeding is gebaseerd op het gestandaardiseerd transparant schema 
dat in bijlage 2 van de AGIOn-conventie is opgenomen. 

 
f) Nalatigheidsintresten: 

Bij onvolledige betalingen van een kapitaalsaflossing op een vervaldag worden er door de 
financiële instelling aan de kredietnemer nalatigheidsintresten aangerekend. Ze worden dagelijks 
berekend op het niet terugbetaalde kapitaalbedrag vanaf de vervaldag. 

De rentevoet van de nalatigheidsintresten is gelijk aan de rentevoet van het krediet vermeerderd 
met een marge van 0,50%. Er zullen eveneens nalatigheidsinteresten worden aangerekend op 
de onvolledige intrestbetalingen op een vervaldag. 
De nalatigheidsintresten worden aan het begin van de volgende periode aangerekend op het 
achterstallige kapitaal en/of achterstallige interest tijdens de voorbije periode. 

Het niveau van de nalatigheidsintresten wordt vastgelegd in de AGIOn-conventie en vormt voor 
de Opdrachtgever een objectieve reden om af te wijken van de wettelijke intrestvoet voor 
betalingsachterstand.  Dit artikel betekent jegens de inschrijver geen kennelijke onbillijkheid in de 
zin van artikel 9 § 3 KB van 14 januari 2013. 

Indien een kredietmodaliteit niet door dit bestek wordt vastgelegd dan is de AGIOn-conventie van 
toepassing wanneer zij wel in een modaliteit voorziet. 

 
 
 
Artikel 4 Bancaire kosten 
 
De inschrijver dient in het offerteformulier op te geven welke overige bancaire kosten (dossier- en/of 
beheerskosten) er voor dit krediet zullen worden aangerekend.  
 
 
Artikel 5 Toepasselijke wetgeving en bevoegde rechtbank 
 
Op deze Opdracht is het Belgisch recht van toepassing.  De bevoegde rechtbanken zijn deze van het 
arrondissement Brussel 
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III.1 BIJLAGE: ALGEMENE CLAUSULES EN VOORWAARDEN 
 
Algemene clausules en voorwaarden van toepassing op de kredieten toegekend door de financiële 
instelling in het kader van artikel 18 §1 van de wet van 29 mei 1959 tot wijziging van sommige 
bepalingen van de onderwijswetgeving, zoals gewijzigd, met het oog op de financiering van 
onroerende investeringen voor het gesubsidieerd vrij onderwijs. 
 
A. Algemene voorwaarden 
 
Artikel 1. Opnameperiode 
 
De financiële instelling zal elke opneming kunnen weigeren, zonder dat hiervoor enige opzegging, 
aanmaning of eender welke gerechtelijke formaliteit nodig is, indien de algemene en bijzondere 
voorwaarden in deze overeenkomst niet worden nageleefd. 
 
De opdrachten tot geldopneming, opgesteld door de inrichtende macht, zullen vooraf voor akkoord 
moeten mede-ondertekend worden door het Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs, 
opgericht bij decreet van 27 mei 2004, hierna genoemd “AGIOn”. 
 
Wanneer na de opnameperiode zoals bepaald in de leningsovereenkomst met een maximum van 
twee jaar, het volledige bedrag van het krediet niet is opgenomen, wordt een eerste kredietschijf 
afgesloten ten belope van het opgenomen gedeelte.  
Voor het niet opgenomen gedeelte van het krediet, kan een tweede kredietschijf geopend worden met 
een opnameperiode van maximaal 1 jaar en aan, op dat ogenblik, volledig nieuw te bepalen 
voorwaarden. Het niet-opgenomen saldo op de tweede kredietschijf zal ambtshalve geannuleerd 
worden. 
 
De financiële instelling stelt bij het afsluiten van de opnameperiode een afsluitingsbijvoegsel op indien 
er gekozen werd voor variant 3 of 4. 
In geval van variant 1 of 2 zal dit afsluitingsbijvoegsel enkel worden opgesteld bij een wijziging van het 
kapitaalbedrag waarvoor de lening oorspronkelijk werd afgesloten of bij een wijziging van de 
voorziene datum van het afsluiten van de opnameperiode. In het andere geval zal de financiële 
instelling een schriftelijke kennisgeving van de afsluiting overmaken aan AGIOn en aan de ontlener. 
 
Artikel 2. Reserveringscommissie 
 
Op het niet-opgenomen gedeelte van het krediet kan een reserveringscommissie aangerekend 
worden, berekend vanaf de ondertekening van de leningsovereenkomst, gesloten tussen de 
inrichtende macht en de financiële instelling. 
 
De aanrekening van de reserveringscommissie gebeurt maandelijks, trimesterieel, semesterieel of 
jaarlijks. 
 
Artikel 3. Verzakingsvergoeding 
 
Indien het krediet niet volledig wordt opgenomen, kan door de financiële instelling aan de 
kredietnemer op het niet opgenomen kredietbedrag een forfaitaire verzakingsvergoeding aangerekend 
worden van 6 maanden interest. Dit is enkel van toepassing in het geval de inrichtende macht heeft 
gekozen voor een krediet volgens variant 1 of 2, zoals deze in artikel 5 wordt omschreven.  
 
Artikel 4. Kapitaalsaflossingen en interestbetalingen 
 
De kapitaalsaflossingen van het krediet zijn betaalbaar per trimester, per semester of per jaar op de 
data vastgesteld in de leningsovereenkomst. 
De terugbetaling van kapitaal kan met vaste tranches of met progressieve tranches. De data van 
terugbetaling vallen steeds samen met de rentevervaldagen. 
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De eerste kapitaalsaflossing van een kredietschijf geschiedt op de eerste vervaldag, afhankelijk van 
de gekozen periodiciteit, na het verstrijken van de opnameperiode zoals bepaald in de 
leningsovereenkomst.  
 
De interesten van het krediet zijn periodiek betaalbaar zoals vastgesteld in de leningsovereenkomst. 
Ze worden berekend op elke geldopneming vanaf de datum van die opneming. 
 
Bij onvolledige betalingen van een kapitaalsaflossing en ieder ander opeisbaar bedrag op hun 
vervaldag worden er door de financiële instelling aan de kredietnemer nalatigheidsintresten 
aangerekend. Ze worden dagelijks berekend op het niet-terugbetaalde kapitaalbedrag vanaf de 
vervaldag. De rentevoet van de nalatigheidsintresten is gelijk aan de rentevoet van het krediet 
vermeerderd met een marge van 0,50 %. Er zullen eveneens nalatigheidsintresten worden 
aangerekend op de onvolledige intrestbetalingen op hun vervaldag. De nalatigheidsintresten worden 
aan het begin van de volgende periode aangerekend op het achterstallige kapitaal en/of achterstallige 
intrest tijdens de voorbije periode. 
 
De verhoging van de rentevoet voorzien in voorafgaande alinea vindt plaats van rechtswege en 
zonder aanmaning. 
 
Artikel 5. Rentevoet 
 
De rentevoet van het krediet wordt bepaald in de leningsovereenkomst. De inrichtende macht heeft de 
keuze tussen vier varianten. De gekozen variant wordt vermeld in de leningsovereenkomst. 

- varianten 1 en 2: financiering met onmiddellijke toepassing van een langetermijnrentevoet vanaf 
de datum van het afsluiten van de leningsovereenkomst tussen de inrichtende macht en de 
financiële instelling.  

- varianten 3 en 4: financiering in twee fasen waarbij tijdens de opnameperiode (= eerste fase) een 
vlottende kortetermijnrentevoet wordt toegepast en uiterlijk op het einde van de opnameperiode  
(= datum afsluitingsbijvoegsel) wordt overgestapt naar een financiering met een 
langetermijnrentevoet. (= tweede fase).  

De rentevoet wordt bepaald op basis van de hieronder vermelde referentierentevoeten vermeerderd 
met een marge. Deze marge is vast of variabel, in functie van de gekozen variant en 
renteherzieningsclausule.  

Indien bij financiering met een lange termijnrentevoet, wordt geopteerd voor een renteherziening (5 of 
10-jaarlijks) is de marge vast  voor de volledige looptijd van het krediet  bij de varianten  1 en 3 en  is 
de marge herzienbaar op de renteherzieningsdatum bij de varianten 2 en 4. 

Bij de varianten 3 en 4 (financiering in twee fasen) kan de marge tijdens de opnameperiode 
verschillend zijn van de marge tijdens de terugbetalingsperiode.  

De referentierentevoet voor de vlottende kortetermijnrente, tijdens de opnameperiode, is de EURIBOR 
3 maanden zoals dagelijks gepubliceerd op het Reuterscherm op pagina EURIBOR1.  

De referentierentevoet voor de langetermijnrente is de rentevoet tegen de welke de som van de 
geactualiseerde kasstromen, op basis van de Euribor en de IRS Ask zero-coupon rentevoeten 
(ISDAFIX2), gelijk is aan het initieel ontleende kapitaal. Deze referentievoet houdt rekening met de 
looptijd van de lening en met de gekozen renteherzieningsfrequentie: 5 jaarlijks, 10 jaarlijks of vast, 
zoals bepaald in de leningsovereenkomst.  

Ingeval de referentievoeten zouden wegvallen, zullen ze vervangen worden door een andere 
equivalente referentie, na overleg tussen alle partijen die dit protocol ondertekend hebben. 

De inrichtende macht kiest bij het afsluiten van de lening de gewenste renteherzieningsfrequentie: 5 
jaarlijks - 10 jaarlijks - vast. Bij iedere renteherziening wordt de rentevoet op het niveau gebracht van 
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de op dat ogenblik vigerende referentievoet op basis van de IRS Ask-duration, verhoogd met de 
bedongen marge en volgens de gekozen variant.  

In geval van variant 2 of 4, met toepassing van een variabele marge, zal de financiële instelling in 
geval van een wijziging van de marge, uiterlijk 30 dagen voor de renteherzieningsdatum de nieuw toe 
te passen marge schriftelijk meedelen aan de inrichtende macht. 

De herziening van de langetermijnrentevoet gebeurt automatisch op de interestvervaldag die volgt na 
het verstrijken van iedere 5, 10 jaarlijkse periode te rekenen vanaf de eerste vastlegging van de 
langetermijnrentevoet. Dit is de datum van het afsluiten van de leningsovereenkomst in geval van 
variant 1 en 2 en het einde van de opnameperiode (=datum afsluitingsbijvoegsel) in geval van variant 
3 en 4.  

De berekening van de interesten gebeurt op basis van: 

- 360 dagen/360 dagen' voor de langetermijnrentevoeten 
- 'Werkelijk aantal dagen/360 dagen' voor de vlottende rentevoeten (EURIBOR ) 

Artikel 6. Vervroegde terugbetalingen 
 
Vervroegde terugbetalingen op de lening zijn mogelijk op de contractueel bepaalde herzieningsdata 
van de rentevoet mits vooropzeg van 1 maand en dit zonder de aanrekening van een vergoeding door 
de financiële instelling aan de ontlener. 
 
Elke andere niet-contractueel voorziene terugbetaling die een aanpassing van de aflossingstabel tot 
gevolg heeft, kan gelijkgesteld worden met een wijziging die mag beschouwd worden als een 
éénzijdige verbreking van de leningsovereenkomst. In dit geval heeft de financiële instelling recht op 
een vergoeding gelijk aan haar reëel geleden financieel verlies.  
 
Artikel 7. Dossier- en beheerskosten 
 
Naast bovenvermelde interesten en kosten kan de financiële instelling andere dossier- en/of 
beheerskosten aan de kredietnemer aanrekenen. In voorkomend geval moeten deze opgenomen zijn 
in de leningsovereenkomst. 
 
Artikel 8. Gestanddoeningstermijn 
 
De door de financiële instelling aan de inrichtende macht aangeboden voorwaarden zijn geldig 
gedurende een periode van maximaal 30 dagen. Binnen deze periode dient de leningsovereenkomst 
ondertekend te worden door de kredietnemer.  
Na het verstrijken van deze periode kunnen de voorwaarden door de financiële instelling worden 
aangepast aan de marktvoorwaarden. 
De financiële instelling zal elke wijziging van de langetermijnrentevoet op de renteherzieningsdata ter 
kennis brengen van AGIOn. De financiële instelling deelt aan AGIOn de nieuwe aflossingstabel mee.  
 
Artikel 9. – Plaats en datum van de betalingen 
 
Al de betalingen uit hoofde van deze overeenkomst zullen door ontlener of zijn eventuele borgen op 
hun kosten en vrij van alle afhoudingen gedaan worden op de rekening-courant van de financiële 
instelling of op elke andere wijze die hun zou worden aangeduid. 
Indien de vervaldag een zaterdag, een zondag of een feestdag is, moet de betaling geschieden op de 
laatste bankwerkdag die voorafgaat. 
 
Artikel 10. – Vrijstelling van protest 
 
De financiële instelling wordt er uitdrukkelijk van ontslagen, zowel tegenover de ontlener als tegenover 
zijn rechthebbenden en borgen, de eventueel tot realisatie van de kredietopening ondertekende 
volmachten of dezer eventuele hernieuwingen te protesteren; tevens wordt zij ontslagen van ieder 
bericht, aanzegging en om het even welke formaliteit. 
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De ontlener erkent dat, niettegenstaande de niet-vervulling der wettelijke formaliteiten, de intresten 
toch zullen lopen net alsof deze formaliteiten, waarvan de financiële instelling ontslagen is, vervuld 
waren. 
Het is wel te verstaan dat het de financiële instelling vrijstaat te doen protesteren, indien zij dat nuttig 
acht. 
De ontlener verzaakt daarenboven alle middelen en excepties van rechtsverval. 
 
Artikel 11. – Vervroegde opeisbaarheid 
 
De financiële instelling behoudt zich het recht voor, zonder opzegging of aanmaning de onmiddellijke 
terugbetaling te eisen van alle op het krediet opgenomen sommen en inzonderheid van alle eventueel 
tot realisatie van de kredietopening ondertekende volmachten in de volgende gevallen en dit mits het 
overleggen van een aangetekend bericht waarvan de verzending voldoende zal bewezen zijn door het 
ontvangstbewijs afgeleverd door de posterijen. 

1. Indien, gedurende gans de duur der verrichting de op het krediet opgenomen bedragen niet 
uitsluitend tot het overeengekomen doel worden gebruikt. 

2. In geval de verklaringen door de ontlener gedaan in onderhavige overeenkomst of indien de 
inlichtingen door de ontlener verstrekt, aan de financiële instelling of aan haar afgevaardigden, 
hetzij voor het onderzoek van de kredietaanvraag, hetzij gedurende de duur van het krediet, 
onjuist of onvolledig zouden blijken te zijn. 

3. En, in het algemeen, indien de ontlener de verbintenissen door hem aangegaan volgens de 
bepalingen van onderhavige overeenkomst, niet stipt naleeft en zomede in alle gevallen van 
vervroegde opeisbaarheid voorzien of nog te voorzien door de wet of decreet. 

 
Artikel 12. – Toezicht 
 
De ontlener verbindt er zich toe, indien daartoe aanleiding bestaat, de financiële instelling er 
onmiddellijk van te verwittigen dat de aanwending van het krediet tot de vooropgestelde doeleinden 
niet of niet meer mogelijk is. 
De financiële instelling kan te allen tijde overgaan tot het onderzoek van de toestand van de ontlener. 
Deze verbindt er zich dientengevolge toe zijn boeken en andere stukken die nuttig zouden kunnen zijn 
voor de beoordeling van de boekhoudkundige en financiële toestand van de ontlener, ter beschikking 
van de financiële instelling of van haar afgevaardigden te stellen. 
Zonder de schriftelijke toelating van de financiële instelling is het de ontlener verboden de gebouwen, 
opgericht of aangekocht door middel van onderhavig krediet, geheel of gedeeltelijk te vervreemden, 
zelfs onder de vorm van inbreng, hypotheekstelling of inpandgeving. 
 
Artikel 13. – Verzekering tegen brand 
 
De ontlener verbindt er zich toe de gebouwen, opgericht of aangekocht door middel van onderhavig 
krediet, te laten verzekeren tegen de risico’s van brand, van blikseminslag, van ontploffingen, van 
neerstorting van vliegtuigen en van andere gevaren waardoor zij bedreigd kunnen worden en tegen 
alle daaruit voortspruitende schade en dat tot de volledige terugbetaling in hoofdsom, intresten en 
bijkomende lasten. 
Deze verzekering zal voor een door de financiële instelling voldoend geachte waarde moeten 
afgesloten worden bij een of meer verzekeringsmaatschappijen door de financiële instelling aanvaard 
en een bewijs ervan moet op eerste verzoek van de financiële instelling worden overgemaakt. 
 
Artikel 14. – Onkosten, honoraria en uitgaven 
 
De om het even welke onkosten, rechten en honoraria, verschuldigd ingevolge onderhavige akte, de 
kwijtingen, de betekening en de aangifte van schuldvordering zullen ten laste vallen van de ontlener. 
De financiële instelling zal het recht hebben van de ontlener de betaling te eisen van de kosten 
betreffende de controles waartoe zij inzake de aanwending van de op het krediet opgenomen 
bedragen zou moeten overgaan, indien deze controles haar door AGIOn worden opgelegd en dat zij 
van oordeel is dat zij buiten het kader vallen van de controles, die zij op dat gebied gewoonlijk uitvoert. 
De ontlener verbindt er zich toe, binnen de vijftien dagen van het verzoek, aan de financiële instelling 
al de door haar gedane uitgaven, ondermeer voor procedure- en controlekosten, terug te betalen; 
indien deze uitgaven niet worden terugbetaald binnen de vijftien dagen zal hierop, tot op de dag van 
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de werkelijke terugbetaling en te rekenen vanaf de dag af dat deze uitgaven door de financiële 
instelling gedaan werden, een interest verschuldigd zijn berekend tegen de rentevoet van het contract. 
 
Artikel 15. – Overdraagbaarheid 
 
De financiële instelling is gerechtigd om – na de opnameperiode – de schuldvorderingen voortvloeiend 
uit de door haar toegekende leningsovereenkomst(en) over te dragen of te verpanden, telkens onder 
behoud van de waarborg van AGIOn. De betrokken financiële instelling blijft gehouden naar AGION 
toe tot uitvoering van de verplichtingen voortvloeiend uit deze overeenkomst, behoudens in het geval 
waarbij zij een andere erkende financiële instelling (in de betekenis van het besluit Vlaamse 
Executieve van 19 december 1990, zoals meermaals gewijzigd) daartoe aanwijst.  
 
Artikel 16. – Bevoegdheid 
 
Voor al de betwistingen betreffende deze akte of de daaruit voortspruitende gevolgen, zullen alleen de 
rechtbanken te Brussel bevoegd zijn. 
 
Artikel 17. – Keuze van woonplaats 
 
Voor de uitvoering van deze akte kiest de ontlener woonplaats in zijn voornoemde zetel. 
 
 
 
 
 
B. Bijzondere voorwaarden voortspruitend uit de beschikking van de wet van 29 mei 1959 tot 

wijziging van sommige bepalingen van de onderwijswetgeving, zoals gewijzigd. 
 
Daar de verrichting tot stand wordt gebracht met waarborg van AGIOn, is de ontlener er toe gehouden 
de verplichtingen na te leven die hem zijn voorgeschreven door de wet of het decreet in uitvoering 
waarvan de voordelen worden toegekend. 
 
Ten einde de ontlener toe te laten de juiste draagwijdte van deze verplichtingen gemakkelijker te 
begrijpen, maar met afwijzing van iedere verantwoordelijkheid voor de financiële instelling in geval van 
vergetelheid of verzuim, wordt hierna herinnerd aan de verplichtingen en voorschriften voortspruitend 
uit de wettelijke teksten: 
 

a) De ontlener moet de gebouwen en het materieel, opgericht of aangekocht door middel van het 
toegestane krediet, gedurende gans de looptijd van het krediet, overeenkomstig de voorziene 
doeleinden en voorwaarden gebruiken; 

 
b) Hij gaat de verbintenis aan, zonder het voorafgaand akkoord van AGIOn, voormelde 

gebouwen en materieel niet te vervreemden, noch ze in waarborg te geven, ten gunste van 
derden, voor de volledige terugbetaling van het krediet en verplicht er zich toe AGIOn te 
verwittigen zodra hij voorzien kan dat hij er zou kunnen toe gebracht worden bewuste 
gebouwen en materieel te vervreemden of niet langer meer te kunnen gebruiken 
overeenkomstig de voorziene doeleinden en voorwaarden; 

 
c) Hij verbindt er zich toe de voorwaarden na te leven die gesteld zijn om de wettelijke voordelen 

te kunnen genieten die vereist zijn voor de toekenning van deze voordelen en hij verklaart dat 
al de door hem verstrekte inlichtingen juist zijn; 

 
d) Hij verbindt er zich toe aan de financiële instelling alsmede aan de Vlaams minister van 

Financiën en Begroting en AGIOn alle inlichtingen nodig voor de vrijwaring van de belangen 
van AGIOn te verstrekken, zomede verantwoording te geven van de besteding van het krediet 
volgens de voorziene doeleinden en van de nauwkeurige uitvoering van het goedgekeurde 
investeringsprogramma; hij verplicht er zich toe zijn installaties te laten bezichtigen door de 
afgevaardigden van de Vlaams minister van Financiën en Begroting, de Vlaams minister van 
Onderwijs en van AGIOn belast met de toepassing van de wet of het decreet en hun alle voor 
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hun opdracht nuttige inlichtingen te verstrekken. De financiële instelling heeft eveneens het 
recht de installaties te bezichtigen en alle nuttige inlichtingen te bekomen; 

 
e) Hij gaat er uitdrukkelijk mee akkoord dat de financiële instelling aan de bevoegde Vlaams 

ministers en AGIOn alle inlichtingen nopens de verwezenlijking van het programma verstrekt 
en hun tevens, in voorkomend geval, alle onjuistheden of leemten in de door hem afgelegde 
verklaringen mededeelt. Hij geeft zelfs aan de financiële instelling toelating om eventueel aan 
de Vlaams ministers en AGIOn de redenen van opzegging van het krediet bekend te maken. 
De financiële instelling zal het recht hebben de onmiddellijke terugbetaling van de op het 
krediet opgenomen sommen te eisen indien de ontlener een der hierboven bedoelde 
beschikkingen niet naleeft of het voordeel van de wet en het decreet zou verliezen. 
 
Nochtans, in geval van inbreuk op paragraaf B, littera a) hiervoor, wordt het recht om de 
vervroegde terugbetaling te vorderen beperkt tot de bedragen die niet overeenkomstig de 
voorziene doeleinden en voorwaarden zouden gebruikt zijn. 
De terugbetaling kan gevorderd worden zonder enige aanmaning of gerechtelijke formaliteit 
ook, andere dan een eenvoudig aangetekend bericht, waarvan de verzending voldoende zal 
verantwoord worden door de overlegging van het door de posterijen afgeleverd 
ontvangstbewijs. 
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BIJLAGE A: OFFERTEFORMULIER 
 

PRIJSOFFERTE VOOR DE OPDRACHT MET ALS VOORWERP 
“AANGAAN VAN EEN DOOR AGION GEWAARBORGD KREDIET DOOR VZW SINT-LUDGARDIS 

MERKSEM & VZW SINT-MICHIELSCOLLEGE SCHOTEN” 
 

Open offerteaanvraag 

 
Belangrijk: dit formulier dient volledig te worden ingevuld en ondertekend door de inschrijver. Het 
totale offertebedrag moet zowel in cijfers als voluit geschreven worden opgegeven. 
 

Natuurlijke persoon 

Ondergetekende (naam en voornaam): 
Hoedanigheid of beroep: 

Nationaliteit: 
Woonplaats (volledig adres): 

 
Telefoon: 

Fax: 

E-mail: 
Contactpersoon: 

 
Ofwel (1) 

 

Rechtspersoon 
De vennootschap (benaming, rechtsvorm): 

Nationaliteit: 
met zetel te (volledig adres): 

 
Telefoon: 

Fax: 

E-mail: 
Contactpersoon: 

 
vertegenwoordigd door de ondergetekende(n): 

(De gemachtigden voegen bij hun offerte de authentieke of onderhandse akte waaruit hun 

bevoegdheid blijkt of een gewaarmerkt afschrift van hun volmacht; zij kunnen zich ook beperken tot 
een verwijzing naar het nr. van de bijlage van het Belgisch Staatsblad waarin hun bevoegdheden zijn 

bekendgemaakt.) 
 

Ofwel (1) 

 
Tijdelijke vereniging 

De ondergetekenden die zich tijdelijk hebben verenigd voor deze aanneming (naam, voornaam 
hoedanigheid nationaliteit, voorlopige zetel): 

 
 

 

 
VERBINDT OF VERBINDEN ZICH TOT UITVOERING VAN DE AANNEMING OVEREENKOMSTIG DE 

BEPALINGEN EN VOORWAARDEN VAN HET BESTEK VOOR BOVENGENOEMDE 
OVERHEIDSOPDRACHT: 

 

tegen een vaste rentevoet van ______________% 
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Algemene inlichtingen 
 

Inschrijvingsnr. bij de RSZ.: 

Ondernemingsnummer (alleen in België): 
 

Betalingen 
 

De betalingen zullen geldig worden uitgevoerd door overschrijving op volgende rekening (IBAN/BIC) 

................................................ van de financiële instelling ................................. geopend op naam 
van ................................. . 

 
Bij de offerte te voegen documenten 

 
De documenten, gedateerd en ondertekend, die volgens het bestek van deze overheidsopdracht 

moeten worden bijgevoegd. 

 
 

 
Financiële voorwaarden 

1. - DE FINANCIËLE VOORWAARDEN 

De inschrijver voegt bij zijn offerte een aflossingstabel over de volledige looptijd van het krediet.  
 

De nominale interestvoet (samengesteld uit de referentievoet vastgelegd in het bestek verhoogd met 
de onderstaande marge en desgevallend verhoogd met een door de bank aangerekende vergoeding 

voor het vastleggen van deze rentevoeten  tijdens de periode vanaf de offertedatum tot het einde van 
de opnameperiode) , uitgedrukt op jaarbasis, bedraagt …..%  voor een lening met looptijd van 20 

jaar, een opnameperiode van 0 maanden en met een vaste rentevoet .  

De marge die op iedere herzieningsdatum wordt toegepast bovenop de IRS ask duration bedraagt : 
…. 

 
1. OPNAMEPERIODE KORTE TERMIJNRENTEVOET 

Marge t.o.v. de dagelijkse EURIBOR 3 Maand:  …………………………       

Toegepast op datum van ../../.... geeft dit, ter indicatieve titel : 
 

2. TERUGBETALINGSPERIODE MET LANGETERMIJNRENTEVOET 
 

De marge die wordt toegepast op de IRS ask duration voor een lening met looptijd van 20 jaar en met 

een vaste rentevoet bedraagt : …………………………… 
Toegepast op datum van ../../.... geeft dit, ter indicatieve titel : …..% 

Dezelfde marge wordt toegepast op iedere herzieningsdatum.  
 

 
3. RESERVERINGSCOMMISSIE 

 

De reserveringscommissie bedraagt op jaarbasis: …………. 
 

4.   BANCAIRE KOSTEN 
 

De totale bancaire kosten over de volledige looptijd van het krediet bedragen: ……............ 

 
 

Dienstverlening 
Beschrijving van de door de inschrijver aangeboden dienstverlening : 

a) ….. 
b) …… 
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Het personeel belast met uitvoering van de opdracht is van ............................ nationaliteit. 
 

De inschrijver machtigt de Opdrachtgever om alle nuttige inlichtingen van financiële of morele aard in 

te winnen omtrent de ondergetekende bij andere organismen of instellingen. 
 

Deze offerte behelst de verbintenis om op eenvoudig verzoek en binnen de kortst mogelijke tijd aan 
het bestuur de documenten en attesten te laten geworden waarvan het de voorlegging op grond van 

het bestek eist. 
 

 

 
 

Gedaan te ..................................................................................................................................... 
 

De ................................................................................................................................................ 

 
De inschrijver, 

 
 

 
Handtekening: ............................................................................................................................... 

 

Naam en voornaam: ....................................................................................................................... 
 

Functie: ......................................................................................................................................... 
 

Belangrijke nota 

 
Er mag geen beroep worden aangetekend tegen mogelijke vormgebreken, fouten of leemten (artikel  

87 van het koninklijk besluit van 15 juli 2011). 
 

 

 
(1) Doorhalen wat niet van toepassing is 
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BIJLAGE B: VERKLARING OP EER 
 

I. AANBESTEDENDE OVERHEID 
 

Katholiek Vlaams Onderwijs vzw 
Kapelsesteenweg 72 

2930 Brasschaat 

 
II. IDENTIFICATIE OPDRACHT 

 
De opdracht heeft als voorwerp: "Aangaan van een door Agion gewaarborgd krediet door VZW Sint-

Ludgardis Merksem & VZW Sint-Michielscollege Schoten" 

 
Natuurlijke persoon 

 
Ondergetekende (naam en voornaam): 

Hoedanigheid of beroep: 
Nationaliteit: 

Woonplaats (volledig adres): 

 
Telefoon: 

Fax: 
E-mail: 

Contactpersoon: 

 
Ofwel (1) 

 
Rechtspersoon 

 
De vennootschap (benaming, rechtsvorm): 

Nationaliteit: 

met zetel te (volledig adres): 
 

Telefoon: 
Fax: 

E-mail: 

Contactpersoon: 
 

vertegenwoordigd door de ondergetekende(n): 
 

 

 
Ofwel (1) 

 
Tijdelijke vereniging 

 
De ondergetekenden die zich tijdelijk hebben verenigd voor deze aanneming (naam, voornaam 

hoedanigheid nationaliteit, voorlopige zetel): 

 
 

 
Ik verklaar/Wij verklaren op eer dat wij ons niet bevinden in een uitsluitingssituatie zoals voorzien in 

artikel 61, § 1 en 2 van het koninklijk besluit van 15 juli 2011. 

Ik verbind mij/Wij verbinden ons om, op vraag van de aanbestedende overheid, de noodzakelijke 
documenten en bewijzen te bezorgen. 
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Opgesteld te 

...................................................................................................................................... 
Op ................................................................................................................................................ 

Handtekening(en) 


