
Brussel, 7/05/2014

VZW Sint-Ludgardisschool Merksem
Du Chastellei 48 
2170 MERKSEM

Uw kenmerk Ons kenmerk Bijlage(n)
V.20380 5

Vragen naar E-mail Telefoonnummer
 Valerie De Slegte Valerie.DeSlegte@agion.be 02 221 05 78

Betreft: Aanvragen:

Aanvraag 1 Sint-Michielscollege 1 Rerum Novarumlaan 1,2170 Merksem

Aanvraag 2 Sint-Michielscollege Rerum Novarumlaan 1,2170 Merksem

Aanvraag 3 Vrije Basisschool Rerum Novarumlaan 1,2170 Merksem

Aanvraag 4 Sint-Ludgardisschool Rerum Novarumlaan 1,2170 Merksem 
Dossier Type: EK Werken na aankoop

Werken: Werken na aankoop Rerum Novarumgebouw

Principeakkoord

Geachte mevrouw
Geachte heer 

Hierbij meld ik u dat ik akkoord ga met de subsidiëring van bovenvermelde opdracht  met uitsluiting 
van:

Aanvraag 1

Overschrijdingen norm
Lichamelijke opvoeding Overschrijding financiele norm verbouwing 17.307,36 €
Totaal 17.307,36 €

Aanvraag 2

Overschrijdingen norm
Lichamelijke opvoeding Overschrijding financiele norm verbouwing 25.961,04 €
Totaal 25.961,04 €

Het goedgekeurde bouwprogramma omvat: 

Aanvraag 1

Bruto-opp (m²) Raming kostprijs (EUR)
Verbouwingswerken



Lokalen onderwijs/diensten 1.559 1.034.382,83 €
Technische lokalen 29
Niet genormeerde omgevingswerken 21.033,80 €
Eerste uitrusting
Lokalen onderwijs/diensten 121.829,32 €
Lokalen LO 2.076,88 €
 
Op basis van het goedgekeurde bouwprogramma en met toepassing van een 
verdeelsleutel op basis van 18 % wordt de subsidie als volgt berekend:

Kostprijs van de opdracht 1.196.630,19 €
Niet-subsidiabel deel 17.307,36 €
Subsidiabele kostprijs 1.179.322,83 €
Btw 21 % 247.657,79 €
Algemene onkosten 7 % 99.888,64 €
Totaal 1.526.869,27 €
Subsidie 60 % 916.121,56 €
Aanvraag 2

Bruto-opp (m²) Raming kostprijs (EUR)
Verbouwingswerken
Lokalen onderwijs/diensten 1.821 1.208.367,35 €
Technische lokalen 35
Niet genormeerde omgevingswerken 24.686,57 €
Eerste uitrusting
Lokalen onderwijs/diensten 142.305,76 €
Lokalen LO 3.115,33 €
 
Op basis van het goedgekeurde bouwprogramma en met toepassing van een 
verdeelsleutel op basis van 21 % wordt de subsidie als volgt berekend:

Kostprijs van de opdracht 1.404.436,05 €
Niet-subsidiabel deel 25.961,04 €
Subsidiabele kostprijs 1.378.475,01 €
Btw 21 % 289.479,75 €
Algemene onkosten 7 % 116.756,83 €
Totaal 1.784.711,60 €
Subsidie 60 % 1.070.826,96 €
Aanvraag 3

Bruto-opp (m²) Raming kostprijs (EUR)
Nieuwbouw
Overdekte speelplaats 349 34.900,00 €
Verbouwingswerken



Lokalen onderwijs/diensten 1.125 749.874,37 €
Lokalen LO 33 21.634,20 €
Technische lokalen 26
Genormeerde omgevingswerken
Fietsenberging 220 10.000,00 €
Open speelplaats 2.532 253.216,00 €
Niet genormeerde omgevingswerken 15.630,17 €
Eerste uitrusting
Lokalen onderwijs/diensten 87.920,26 €
Lokalen LO 2.596,10 €
Overdekte speelplaats 10.000,00 €
Open speelplaats 24.320,00 €
 
Op basis van het goedgekeurde bouwprogramma en met toepassing van een 
verdeelsleutel op basis van 18 % wordt de subsidie als volgt berekend:

Kostprijs van de opdracht 1.210.091,10 €
Niet-subsidiabel deel 0,00 €
Subsidiabele kostprijs 1.210.091,10 €
Btw 21 % 254.119,13 €
Algemene onkosten 7 % 102.494,72 €
Totaal 1.566.704,95 €
Subsidie 70 % 1.096.693,46 €
Aanvraag 4

Bruto-opp (m²) Raming kostprijs (EUR)
Nieuwbouw
Overdekte speelplaats 257 25.683,00 €
Verbouwingswerken
Lokalen onderwijs/diensten 3.204 2.133.281,79 €
Lokalen LO 565 367.781,45 €
Technische lokalen 72
Genormeerde omgevingswerken
Fietsenberging 461 20.000,00 €
Niet genormeerde omgevingswerken 50.421,26 €
Eerste uitrusting
Lokalen onderwijs/diensten 250.364,88 €
Lokalen LO 44.133,77 €
Overdekte speelplaats 10.000,00 €
 
Op basis van het goedgekeurde bouwprogramma en met toepassing van een 
verdeelsleutel op basis van 43 % wordt de subsidie als volgt berekend:



Kostprijs van de opdracht 2.901.666,15 €
Niet-subsidiabel deel 0,00 €
Subsidiabele kostprijs 2.901.666,15 €
Btw 21 % 609.349,89 €
Algemene onkosten 7 % 245.771,12 €
Totaal 3.756.787,16 €
Subsidie 60 % 2.254.072,30 €

Indien na aanbesteding blijkt dat de financiële norm nog steeds wordt overschreden, kan een 
afwijking worden toegestaan na gunstig advies van de commissie van deskundigen (Artikel 6 van 
het besluit van de Vlaamse regering van 5 oktober 2007). Het schoolbestuur of de inrichtende 
macht dient hiervoor een gemotiveerde aanvraag tot afwijking in bij AGIOn.
De subsidie wordt herzien op basis van het resultaat van de gunning en definitief vastgesteld op 
basis van de eindafrekening.

Na aanpassing van het ontwerpdossier aan de eventuele opmerkingen als bijlage, dient u ons vóór 
1/05/2015 het gunningsdossier te bezorgen.  Indien niet tijdig, vervalt het principeakkoord.
 

De kennisgeving aan de weerhouden inschrijver mag niet gebeuren vóór het schriftelijke akkoord 
van AGIOn. Indien dit toch gebeurt, verliest u het recht op subsidies.

Door de aanvaarding van de subsidie en op straffe van terugbetaling kan AGIOn:

1. de aanwending van de subsidie ter plaatse controleren;

2. het subsidiebedrag terugvorderen bij verkoop of wijziging van de bestemming van het 
geheel of een deel van het gebouw;  dit bedrag wordt verminderd met 1/20 per jaar voor de 
periode waarbinnen het gebouw werd aangewend voor de oorspronkelijke bestemming; de 
aanvangsdatum  voor de berekening van deze vermindering is 
1 september 2013, namelijk de eerste september van het schooljaar waarin de subsidie 
werd toegekend.

Ook verbindt u zich ertoe:

1. enkel na AGIOn te hebben ingelicht: 
 geheel of gedeeltelijk de bestemming te wijzigen van schoolgebouwen die opgericht 

zijn met subsidies;
 hetzij kosteloos hetzij onder bezwarende titel de rechten van eigendom, genot, gebruik 

of bewoning van de bedoelde gebouwen af te staan.

2. de voorwaarden van de subsidiëringprocedure na te leven.

AGIOn gaat ook akkoord om de terugbetaling van kapitaal, interesten en bijkomende onkosten te 
waarborgen van de lening(en) die u kan afsluiten voor het totale subsidiabele investeringsbedrag 
dat niet gesubsidieerd wordt.

Deze lening dient u aan te gaan bij een financiële instelling, erkend door de Vlaamse 
Gemeenschap. Deze kredietovereenkomst dient opgesteld te worden op basis van een protocol 
tussen de Vlaamse minister van Financiën, Onderwijs en AGIOn enerzijds en de Federatie voor de 



Belgische Financiële Sector Anderzijds. Meer informatie hierover vindt u terug op: 
http://www.agion.be.

U dient tevens een afschrift van het bewijs van eigendom of zakelijk recht bij AGIOn in te dienen 
ten laatste bij het indienen van het gunningsdossier. Het zakelijk recht moet beantwoorden aan de 
bijzondere voorwaarden vermeld in artikel 19 § 1 van de wet van 29 mei 1959. (cfr. www.agion.be)
 
Voor het verder verloop van het dossier verwijzen wij naar onze website www.agion.be.

Hoogachtend

Jean Eliaerts
Afgevaardigd bestuurder
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