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Besluitenlijst  

Raad van Bestuur VOT 

Datum: 29/03/2019 

Aanwezig: Nicolas Beugnies, Koen Byttebier, Jan De Graeve, Lien Deblaere, 

Veronique Decaluwé, Miet Durnez, Ives Goudeseune, Hendrik 

Ingelbeen, Nele Leroy, Kathleen Ravelingien, Eva Ryde, Jordy Sabels, 

Loes Vandromme: effectieve leden 

Stefan Depraetere: adviserende lid 

  Bruno De Backer – secretaris, Filip De Baets – directeur, Herwig 

Vanroose – adjunct-directeur 

Verontschuldigd: Jules Godefroid, Liesbet Maddens: effectieve leden 

 Nathalie Desmet, Friedel Verhaeghe, Ilse Paerewyck: adviserende 

leden 

1. Wifi-code 

Melden van Wifi-code geldig voor 4 uren na invoering.  

2. Aktename goedkeuring statutenwijziging en verlenging van de duur van 

de VOT door ABB 

De Raad van Bestuur neemt akte van de goedkeuring door het Agentschap Binnenlands 

Bestuur dd. 24/01/2019. 

3. Aktename aanduidingen vertegenwoordigers in de algemene 

vergadering door de deelgenoten   

De Raad van Bestuur neemt akte van de aangeduide vertegenwoordigers in de algemene 

vergadering door de deelgenoten.  

4. Aktename aanduidingen vertegenwoordigers in de raad van bestuur door 

de deelgenoten  

De Raad van Bestuur neemt akte van de aangeduide vertegenwoordigers in de Raad van 

Bestuur door de deelgenoten.  

5. Aktename van de vertegenwoordigers met raadgevende stem in de 

algemene vergadering en raad van bestuur door de deelgenoten  

De Raad van Bestuur neemt akte van de aangeduide vertegenwoordigers met 

raadgevende stem in de algemene vergadering en Raad van Bestuur door de deelgenoten.  
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6. Aanstellen van de voorzitter  

De Raad van Bestuur beslist bijgevolg met 11 stemmen voor en 1 stem tegen om Mevr. Loes 

Vandromme aan te duiden als voorzitter voor de periode 2019 t.e.m. 2021.   

7. Goedkeuring huishoudelijk reglement 

De Raad van Bestuur keurt na bespreking het huishoudelijk reglement éénparig goed.  

8. Beknopte voorstelling van de huidige erkenningen en werking van de VOT 

De Raad van Bestuur neemt akte van de huidige erkenningen en werking van de VOT.  

9. VIPA fase 3: stand van zaken 

De Raad van Bestuur beslist éénparig: 

Art. 1:  goedkeuring wordt verleend aan het verslag van nazicht van de offertes van 

15/03/2019 opgesteld door de projectarchitect, bvba Jan Verschuere, Hoogstraat 71, 

8800 Roeselare 

Art. 2:   het verslag van nazicht van de offertes in bijlage maakt integraal deel uit van deze 

beslissing.  

Art. 3:  de offerte van de firma NV Vulsteke/eiffage, Pittemstraat 56, 8760 Meulebeke wordt 

als niet regelmatig beschouwd en nietig verklaard omwille van: 

Art. 3.1: uit de opdrachtdocumenten blijkt duidelijk dat de kost voor het afvoeren van de 

overtollige grond moet inbegrepen zijn in de eenheidsprijs voor het art. 11.23 

“Delfwerken grote bouwputten”. Het blijkt ook uit de prijzen van alle andere 

inschrijvers dat zij die post aldus hebben begrepen en ook aldus prijs hebben 

gegeven.  

Art. 3.2:  de firma NV Vulsteke/eiffage maakte een opmerking dat het afvoeren van de 

aarde niet in zijn opgegeven eenheidsprijs verrekend zit en tevens niet vermeld 

hoeveel aarde zal moeten afgevoerd worden, waardoor zijn offerte niet meer 

vergelijkbaar is met andere offertes die de afvoer van aarde wel hebben ingeschat 

en berekend.  

Art. 3.3: door het niet toevoegen van de hoeveelheden af te voeren of te recupereren 

uitgegraven aarde kan dit niet als leemte verrekend worden aan de opgegeven 

eenheidsprijs.  

Art. 3.4: de firma NV Vulsteke/eiffage heeft niet conform de opdrachtdocumenten prijs 

gegeven waardoor de gelijkheid met de andere offertes niet meer kan 

gegarandeerd worden.  

Art 4: kennis te hebben genomen van, door de architect, berekende 

rangschikkingsbedragen exclusief BTW  zijnde: 

 NV Bouw&Renovatie   € 994.552,37 

 THV NV Francovera/corpuss bvba € 1.052.442,88 

 NV Braet     € 1.159.399,30 

 NV Monument Vandekerckhove  € 1.224.225,96 
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Art 5:  vast te stellen dat de firma NV Bouw & Renovatie, na consultatie van de e-tool 

Telemarc zich niet in één van uitsluitingsgronden bevindt zoals bedoeld in de artikels 

67 tot en met 70 van de wet op de overheidsopdrachten.  

Art 6: de opdracht “Nieuwbouw leefgroep JEZ11” te gunnen aan de economisch meest 

voordelige regelmatige bieder (op basis van de prijs), zijnde de firma N.V. Bouw & 

Renovatie, Lauwestraat 71, 8930 Menen-Rekkem, tegen het nagerekende 

inschrijvingsbedrag van € 994.552,37 excl. BTW of € 1.113.898,65 incl. 12% BTW. 

Art 7: de uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het 

bestek met nummer 181003_B0885_PR3_L_Perceel 1_gesloten ruwbouw. 

Art 8:  de inschrijvers worden per aangetekende zending in kennis gesteld van deze 

beslissing. 

10. Aktename van de personeelspunten  

Directeur Filip De Baets overloopt de personeelspunten:  

11. Varia en mededelingen  

 

 

 

 

 

 

Loes Vandromme      Bruno De Backer 

Voorzitter       Secretaris 

 


