BIJLAGE 2: Beheersovereenkomst voor Vlabinvest APB – gewijzigde
beheersovereenkomst
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Vlabinvest APB
Autonoom provinciebedrijf
BEHEERSOVEREENKOMST

Tussen de ondergetekenden:
Het provinciebestuur Vlaams-Brabant vertegenwoordigd door de deputatie, voor wie optreden de heer
Lodewijk De Witte, gouverneur en de heer Marc Collier, provinciegriffier, hierna genoemd de provincie
en
Vlabinvest APB, met zetel te provincieplein 1, 3010 Leuven, vertegenwoordigd door de vrouw Sarah
Claeys en leidend ambtenaar van Vlabinvest APB, voorzitter Bart Nevens, hierna genoemd Vlabinvest
APB,
is overeengekomen hetgeen volgt

HOOFDSTUK I – VOORWERP VAN DE OVEREENKOMST
Artikel 1.
In uitvoering van het provinciedecreet, regelt deze overeenkomst de samenwerking tussen de
provincie en Vlabinvest APB. Deze overeenkomst regelt de samenwerking in de ruime zin, zoals, doch
niet beperkt tot: de afstemming van het beleid tussen de provincie en Vlabinvest APB, de nadere
omschrijving en afbakening van de taken en verantwoordelijkheden van Vlabinvest APB ten opzichte
van de provincie, de engagementen van de provincie ten opzichte van Vlabinvest APB en een aantal
werkingsmodaliteiten voor Vlabinvest APB.
Art. 2
Vlabinvest APB voert de haar toevertrouwde opdracht uit in overeenstemming met de beginselen van
behoorlijk bestuur en verder met alle toepasselijke regelgeving zoals, doch niet beperkt tot: het
provinciedecreet van 9 december 2005, de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, de wet
van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen, het
bestuursdecreet van 7 december 2018, de van toepassing zijnde rechtspositieregeling en de wet van
14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige
toelagen.

HOOFDSTUK II – BEVOEGDHEDEN
Art. 3
De opdracht van Vlabinvest APB zoals omschreven in de statuten wordt door de raad van bestuur
vertaald naar een meerjarenplan inzake het specifiek grond- en woonbeleid en het specifiek welzijnsen gezondheidsinfrastructuurbeleid, conform het besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018
over de beleids- en beheerscyclus van de lokale en de provinciale besturen en latere wijzigingen aan
het besluit.

Art. 4
§1. Vlabinvest APB kan alle handelingen stellen, binnen de grenzen van de statuten en deze
beheersovereenkomst, welke rechtstreeks of onrechtstreeks nuttig zijn voor het realiseren van de
opdracht.
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§2. Alle middelen waarover Vlabinvest APB beschikt, worden uitsluitend aangewend voor het bereiken
van zijn doelstellingen en het vervullen van zijn opdracht.
Hierover wordt op een transparante wijze gerapporteerd aan de provincie conform de bepalingen
opgenomen in het Provinciedecreet en in deze beheersovereenkomst.

Art. 5
Vlabinvest APB neemt de dagelijkse financiële verrichtingen waar.

Art. 6
Vlabinvest APB kan alle roerende en/of onroerende goederen verwerven die nodig zijn voor de
verwezenlijking van zijn doel.

Art. 7
Vlabinvest APB kan leningen aangaan om de uitvoering van zijn taakstelling te financieren. Vlabinvest
APB kan in geen geval leningen aangaan die zijn vermogen zouden kunnen aantasten.
Vlabinvest APB kan enkel borg staan voor leningen afgesloten door derden na akkoord van de
deputatie van de provincie.

Art. 8
§1. Vlabinvest APB kan, voor zover dit past binnen de uitvoering van zijn opdracht, eigen inkomsten
verwerven en herinvesteren in zijn werking. Dit is mogelijk voor alle vormen van inkomstenverwerving.
§2. De raad van bestuur van Vlabinvest APB kan zelf de tarieven voor zijn taakstelling bepalen, voor
zover deze niet bepaald zijn in een besluit van de provincieraad van de provincie dat een specifieke
regelgeving vastlegt met betrekking tot de particuliere begunstigden. De limiet voor deze tarieven
wordt als volgt bepaald: de totale inkomsten uit ontwerp, ontwikkeling, verstrekken en verlenen van de
diensten (inclusief de inzet van personeel) mogen niet hoger zijn dan de kosten van verzameling,
productie, vermenigvuldiging en verspreiding ervan, vermeerderd met een redelijk rendement op
investeringen.

HOOFDSTUK III – FINANCIERING
Art. 9
Vlabinvest APB ontvangt de inkomsten en draagt de lasten van de uitoefening van zijn bevoegdheden
en van al zijn activiteiten.

Art. 10
De provincie kan een subsidie toekennen voor het voeren van een specifiek grond- en woonbeleid
en/of voor het voeren van een specifiek welzijns- en gezondheidsinfrastructuurbeleid.
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Art. 11
Vlabinvest APB int zelf rechtstreeks alle andere dan bovenvermelde toelagen of subsidies, die zij
ontvangt in het kader van de haar toevertrouwde opdracht.

Art. 12
1° Vlabinvest APB creëert binnen haar boekhouding twee interne financieringsfondsen, het fonds
‘Wonen’ en het fonds ‘Zorg’;
2° De middelen van het intern financieringsfonds ‘Wonen’ van Vlabinvest APB kunnen bestaan uit:
a. de overgedragen vermogensbestanddelen conform het artikel 4 van het decreet van 31 januari
2014 betreffende opdracht van de bevoegdheid inzake het voeren van een specifiek grond- en
woonbeleid voor Vlaams-Brabant aan de Provincie Vlaams-Brabant;
b. de vermogensbestanddelen die aan het intern financieringsfonds ‘Wonen’ werden toegekend
conform artikel 9 van het decreet van 22 december 2017 houdende wijziging van diverse bepalingen
van het decreet van 31 januari 2014 betreffende opdracht van de bevoegdheid inzake het voeren van
een specifiek grond- en woonbeleid voor Vlaams-Brabant aan de Provincie Vlaams-Brabant, het
decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode en het decreet van 27 maart 2009
betreffende het grond- en pandenbeleid;
c. de jaarlijkse subsidie lastens de begroting van het Vlaams Gewest, conform het artikel 7 van het
decreet van 31 januari 2014 betreffende opdracht van de bevoegdheid inzake het voeren van een
specifiek grond- en woonbeleid voor Vlaams-Brabant aan de Provincie Vlaams-Brabant;
d. de jaarlijkse doorstorting van de rentevergoedingen ontvangen door het Vlaams Financieringsfonds
voor grond- en woonbeleid in Vlaams Brabant, conform het artikel 19 van het decreet van 25 juni 1992
houdende diverse bepalingen tot begeleiding van de begroting 1992;
e. een subsidie lastens het budget van de provincie Vlaams-Brabant;
f. het gebeurlijk saldo op het einde van het voorgaande budgetjaar;
g. alle middelen die voortkomen uit de activiteiten van Vlabinvest apb gefinancierd met middelen van
het intern financieringsfonds ‘Wonen’;
h. de gebeurlijke rentevergoedingen op thesauriemiddelen uit het eigen thesauriebeheer van het
intern financieringsfonds ‘Wonen’.
3° De middelen van het intern financieringsfonds ‘Zorg’ van Vlabinvest APB bestaan uit:
a. de jaarlijkse subsidie lastens de begroting van de Vlaamse Gemeenschap, conform artikel 14 van
het decreet van 22 december 2017 houdende wijziging van diverse bepalingen van het decreet van 31
januari 2014 betreffende opdracht van de bevoegdheid inzake het voeren van een specifiek grond- en
woonbeleid voor Vlaams-Brabant aan de Provincie Vlaams-Brabant, het decreet van 15 juli 1997
houdende de Vlaamse Wooncode en het decreet van 27 maart 2009 betreffende het grond- en
pandenbeleid;
b. een subsidie lastens het budget van de provincie Vlaams-Brabant;
c. het gebeurlijk saldo op het einde van het voorgaande budgetjaar;
d. alle middelen die voortkomen uit de activiteiten van Vlabinvest APB gefinancierd met middelen van
het intern financieringsfonds ‘Zorg’;
e. de gebeurlijke rentevergoedingen op thesauriemiddelen uit het eigen thesauriebeheer van het
intern financieringsfonds ‘Zorg’.
4° Vlabinvest APB beschikt vrij over de middelen van het autonoom provinciebedrijf voor al wat dienen
kan in het kader van zijn maatschappelijk doel.
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Art. 13
Vlabinvest APB beschikt over een intern controlesysteem waarin eigen regels zijn vastgesteld voor het
aangaan van verbintenissen, de kredietbewaking, de wetmatigheidscontrole en de ondertekening van
de girale betalingsorders.

HOOFDSTUK IV - PERSONEELSKADER EN ORGANISATIE
Art. 14
§1 De raad van bestuur van Vlabinvest APB stelt een personeelsbehoefteplan op en bepaalt de
functie- en competentieprofielen van al haar personeelsleden.
§2. Vlabinvest APB kan eigen contractueel personeel aanwerven in functie van de verwezenlijking van
haar opdrachten en doelstellingen. Vlabinvest APB benoemt en ontslaat het personeel en bepaalt de
bezoldiging.
§3 De overeenstemmende rechtspositieregeling van het provinciepersoneel is van toepassing op het
personeel van Vlabinvest APB. Eventuele afwijkingen op de rechtspositieregeling kunnen mits
voldoende motivatie en mits goedkeuring door de provincieraad van de provincie worden toegestaan.

Art.15
§1. Naast de hierboven vermelde functies voorzien in het personeelsbehoefteplan worden vanuit de
provincie twee voltijdse personeelsleden ter beschikking gesteld aan Vlabinvest APB in het kader van
de opdracht inzake het specifiek welzijns- en gezondheidsinfrastructuurbeleid. Deze personeelsleden
staan op het personeelsbehoefteplan van de provincie en het betreffen de volgende personeelsleden:
•
•

de titularis van de functie van bestuurssecretaris Vlabzorginvest of diens vervanger;
en de titularis van de functie deskundige Vlabzorginvest of diens vervanger.

De provincie blijft de juridische werkgever van deze personeelsleden. Zij worden bezoldigd door de
provincie overeenkomstig de bepalingen van de rechtspositieregeling van het provinciepersoneel, die
op hen van toepassing blijven. De loonkost van deze personeelsleden wordt gedragen door de
provincie en wordt niet teruggevorderd van Vlabinvest APB. De loonkost bevat de volgende
componenten:
•
•
•
•
•
•
•
•

de geïndexeerde reële brutowedde volgens de loopbaan en inschaling als
provinciepersoneelslid;
werkgeversbijdragen RSZ;
de pensioenbijdrage voor contractuele personeelsleden;
het vakantiegeld en de eindejaarspremie, betaald in respectievelijk mei en december;
het werkgeversaandeel van de maaltijdcheques;
de terugbetaling van woon-werkverkeer;
de tussenkomst van de werkgever in de hospitalisatieverzekering van de betrokkene
en eventueel aangesloten gezinsleden;
de tussenkomst van de werkgever in de arbeidsongevallenverzekering.

§2. Omdat de bepalingen van de rechtspositieregeling van het provinciepersoneel van toepassing
blijven voor terbeschikkinggestelde personeelsleden, vallen zij voor de ziekteregeling onder de
reglementering van de provincie. Periodes van ziekte dienen doorgegeven te worden aan de
personeelsadministratie binnen de provincie met het oog op een correcte loonberekening. Het
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eventuele toezicht op afwezigheden wegens ziekte valt echter onder de verantwoordelijkheid van
Vlabinvest APB.
§3. Wat betreft de uitvoering van de opdracht, de arbeids- en rusttijden en de verplichtingen inzake
welzijn en veiligheid op het werk, dienen terbeschikkinggestelde personeelsleden de instructies te
volgen die van kracht zijn bij Vlabinvest APB.
§4. Het functioneren en evalueren van de terbeschikkinggestelde personeelsleden wordt opgevolgd
vanuit Vlabinvest APB conform de bepalingen van de rechtspositieregeling van het provinciaal
personeel.
Dit betekent dat voor de terbeschikkinggestelde personeelsleden binnen Vlabinvest APB een
functioneel leidinggevende wordt aangeduid die verantwoordelijk is voor het systeem van permanente
feedback en opvolging van de betrokken personeelsleden. Deze functioneel leidinggevende reikt
overeenkomstig de bepalingen van de rechtspositieregeling van het provinciepersoneel een verslag
aan de ambtenaar van de provincie bevoegd voor de evaluatie aan met het oog op de evaluatie van
de terbeschikkinggestelde personeelsleden.

HOOFDSTUK V – ONDERSTEUNENDE DIENSTVERLENING
Art. 16
§1. Alle initiatieven voor vorming en opleiding van de medewerkers van Vlabinvest APB vallen onder
de bevoegdheid van Vlabinvest APB.
§2. Medewerkers van Vlabinvest APB kunnen aansluiten bij vormingsinitiatieven van de provincie.
§3. De kostprijs verbonden aan de vorming, valt ten laste van Vlabinvest APB, met uitzondering van
deze initiatieven die rechtstreeks voortvloeien uit en bijdragen aan een correcte toepassing van de
rechtspositieregeling.

Art. 17
§1. Op de corporate website van de provincie wordt een aparte webpagina voorzien voor Vlabinvest
APB.
§2. Vlabinvest APB is verplicht om zich wat het gebruik van sociale media betreft te houden aan de
organisatiebrede social mediapolicy van de provincie. Vlabinvest APB kan haar eigen accounts
beheren, de communicatiedienst van de provincie behoudt hierop beheerdersrechten teneinde
continuïteit in de opvolging hiervan te verzekeren.
§3. Voor persberichten kan Vlabinvest APB een beroep doen op de persverantwoordelijke van de
communicatiedienst van de provincie. Deze ondersteuning omvat de eindredactie van persberichten,
organiseren van persconferenties, het gebruik van persadressen, de opname in de persagenda,
advies en ondersteuning m.b.t. de benadering van pers en dergelijke.
§ 4. De communicatiedienst van de provincie biedt alleen kosteloze ondersteuning aan tijdens de layoutfase van een publicatie. Prints via het reprocenter worden aangeboden volgens de richtlijnen die
gelden binnen de provincie. De kosten van drukwerk worden door Vlabinvest APB zelf gedragen.
§ 5. Binnen Vlabinvest APB en/of bij de dienst wonen van de provincie wordt een contactpersoon
aangeduid die de rol van communicatieverantwoordelijke opneemt en fungeert als aanspreekpunt
voor de communicatiedienst van de provincie.
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§ 6. Vlabinvest APB past zich in de provinciale merkarchitectuur in. Alle communicatie en promotie
van Vlabinvest APB sluit aan bij de provinciale huisstijl. Vlabinvest APB maakt hiertoe de nodige
afspraken met de communicatiedienst van de provincie.

Art. 18
§1. Vlabinvest APB leeft in het kader van de verplichtingen omtrent informatieveiligheid het
informatieveiligheidsbeleid van de Provincie Vlaams-Brabant na.
§2. Vlabinvest APB kan kosteloos een beroep doen op de DPO van de Provincie Vlaams-Brabant
gedurende 10 werkdagen per jaar. De DPO zal Vlabinvest APB adviseren over alle verplichtingen bij
het verwerken van persoonsgegevens. Binnen Vlabinvest APB wordt iemand aangesteld als
aanspreekpunt die in eerste lijn het informatieveiligheidsbeleid opvolgt en coördineert.

HOOFDSTUK V – SAMENWERKING MET DE PROVINCIE
Art. 19
De contacten tussen de provincie en Vlabinvest APB verlopen in eerste instantie via de
afgevaardigden van de provincie in de raad van bestuur die hierover de deputatie informeren en
consulteren. Nieuwe beleidsopties van Vlabinvest APB of de provincie worden onverwijld via deze
kanalen meegedeeld en, indien nodig, voorzien in een aanpassing van de statuten en/of de
beheersovereenkomst.

Art. 20
Het beleid van Vlabinvest APB zal steeds in overeenstemming zijn met het beleid van de provincie

Art. 21
Er wordt een gebruiksovereenkomst tussen de provincie en Vlabinvest APB opgesteld. Vlabinvest
APB dient alle goederen van de provincie zorgvuldig te beheren op de wijze van een goed huisvader.

HOOFDSTUK VI – VERZEKERINGEN
Art. 22
Vlabinvest APB dient zijn burgerlijke aansprakelijkheid (BA) zodanig te verzekeren dat zij geniet van
voldoende dekking voor elk schadegeval dat zich kan voordoen in het kader van zijn werking.

Art. 23.
Vlabinvest APB gaat alle andere verzekeringen, die nodig zijn in het kader van de uitvoering van zijn
opdracht, aan.
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HOOFDSTUK VII – PLANNING, RAPPORTERING, CONTROLE EN EVALUATIE
Art. 24
§1. Vlabinvest APB legt jaarlijks de volgende documenten voor aan de provincieraad:
1.
Jaarrekening van het afgelopen jaar. Deze wordt, met het oog op de uitoefening van het
toezicht op de naleving van deze overeenkomst en op de aanwending van de middelen die door de
provincie ter beschikking gesteld worden aan Vlabinvest APB, alsook met het oog op de evaluatie van
de uitvoering van de opdracht, uiterlijk op het einde van het eerste semester van het lopende jaar ter
advies aan de provincieraad voorgelegd en dit overeenkomstig de bepalingen van het
Provinciedecreet en het besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 over de beleids- en
beheerscyclus van de lokale en de provinciale besturen en latere wijzigingen aan het besluit.
2.
Het meerjarenplan en de eventuele actualisaties ervan. Dit wordt ten laatste in de loop van de
maand december ter goedkeuring voorgelegd aan de provincieraad.
3.
het verslag in verband met de stand van de interne financieringsfondsen ‘Wonen’ en ‘Zorg’
bedoeld in het artikel 16 van het decreet van 22 december 2017 houdende wijziging van diverse
bepalingen van het decreet van 31 januari 2014 betreffende opdracht van de bevoegdheid inzake het
voeren van een specifiek grond- en woonbeleid voor Vlaams-Brabant aan de Provincie VlaamsBrabant, het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode en het decreet van 27 maart
2009 betreffende het grond- en pandenbeleid wordt ter kennisname voorgelegd.
§2. Vlabinvest APB rapporteert eveneens via de evaluatie van de jaarrekening over:
•

de rechtspersonen en samenwerkingsverbanden die zij opricht, waarin zij deelneemt
of zich erin laat vertegenwoordigen.
•
de verwerving van alle roerende en/of onroerende goederen en dit op basis van de
inventaris opgemaakt per 31 december van het voorgaande jaar.
§3. De documenten vermeld in §1 worden vastgesteld door de raad van bestuur vooraleer ze bezorgd
worden aan de provincie.
§4 Als de raad van bestuur bezwaren heeft tegen bepaalde verrichtingen, formuleert hij een advies
over de aansprakelijkheid van de actoren die betrokken zijn bij die verrichtingen. Dat advies wordt als
bijlage bij de jaarrekening gevoegd. Een afschrift van dat advies wordt bezorgd aan de betrokken
actoren.

Art. 26
De vertegenwoordigers van Vlabinvest APB kunnen desgevallend gevraagd worden om het
meerjarenplan de jaarrekening of de evaluatie van de beheersovereenkomst toe te lichten op de
bevoegde raadscommissie.

Art. 27
Vlabinvest APB verbindt zich ertoe om op elk moment buiten de opgelegde rapporteringsdatum en
rapporteringsverplichting de provincie te informeren over afwijkingen van deze beheersovereenkomst,
het meerjarenplan.

Art. 28
§1. De provincie heeft steeds het recht toezicht uit te oefenen op de werking van Vlabinvest APB,
onder meer op alle inkomsten en uitgaven en alle boekhoudkundige bescheiden ter zake. De controle
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hierop gebeurt door personeelsleden van de provincie of door externen, daartoe aangeduid door de
provincie.
§2. Vlabinvest APB zal op elk ogenblik toegang verlenen tot de verschillende lokalen, gebouwen en
installaties, zodanig dat de provincie zich rekenschap kan geven van de manier waarop de uitbating
en het beheer verlopen en van de toestand van de lokalen, de accommodaties, het materieel en het
meubilair.

Art. 29
§1. De leidend ambtenaar van Vlabinvest APB stelt het interne controlesysteem vast, na overleg met
het directiecomité.
§2. Over de organisatie, werking en wijzigingen van het interne controlesysteem wordt jaarlijks aan het
directiecomité van Vlabinvest APB en de raad van bestuur van Vlabinvest APB gerapporteerd.

Art. 30
§1 De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de
verrichtingen, weer te geven in de jaarrekening van Vlabinvest APB, wordt uitgeoefend door een
commissaris, die een erkende bedrijfsrevisor moet zijn en die benoemd wordt door de provincieraad
van de provincie Vlaams-Brabant. Deze commissaris is onderworpen aan de wettelijke en
reglementaire bepalingen die zijn ambt en zijn bevoegdheid regelen.
§2. De provincieraad kan de commissaris horen.
§ 3. De bezoldiging van de commissaris valt ten laste van Vlabinvest APB

HOOFDSTUK VII – PRESENTIEGELDEN
Art. 31
§1. De gedeputeerden hebben geen recht op presentiegelden. De vergoedingen en presentiegelden
van de overige bestuurders stemmen overeen met deze van een provincieraadslid van de provincie.
Voor die zaken, waarvan de bestuurders in hoofde van hun functie als provincieraadslid, al een
vergoeding genieten of genoten hebben vanuit de provincie, kan aan Vlabinvest APB geen
tegemoetkoming meer worden aangevraagd.
§2. De leden van het directiecomité oefenen hun mandaat kosteloos uit.
§3. Bij het geven van een volmacht van een bestuurder aan een andere bestuurder wordt de
volmachthouder geacht aanwezig te zijn, zonder evenwel recht te hebben op bijkomende
presentiegelden.

HOOFDSTUK XI – GESCHILLENREGELING
Art. 32
§1. In geval van betwisting tussen partijen over de interpretatie of de uitvoering van deze
overeenkomst, wordt dit door de meest gerede partij schriftelijk meegedeeld aan de andere partij. De
betrokken partij vermeldt de aard van de betwisting en desgevallend de bepaling in de
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beheersovereenkomst waarop de betwisting betrekking heeft, en formuleert zo mogelijk een voorstel
tot oplossing.
§ 2. De partijen verbinden zich ertoe om betwistingen over de toepassing en de uitvoering van
onderhavige beheersovereenkomst in eerste instantie onderling op te lossen. Hiertoe zullen de raad
van bestuur van Vlabinvest APB en de deputatie binnen dertig dagen na schriftelijke mededeling
pogen om de betrokken partijen te verzoenen.
De partijen kunnen overeenkomen om tijdens deze fase beroep te doen op één of meer externe
deskundigen.
§3. Wanneer de continuïteit van de dagelijkse werking in het gedrang komt en de partijen er niet in
slagen om de betwisting onderling op te lossen, zullen in gezamenlijk overleg een of meer
bemiddelaars worden aangesteld.
§4. Indien de betwisting blijft bestaan of de aangestelde bemiddelaar er niet in slaagt om de
continuïteit van de dagelijkse werking te garanderen, zal het geschil aanhangig worden gemaakt bij de
bevoegde rechtbank, zoals bepaald in artikel 33, §2.
Teneinde de continuïteit van de dagelijkse werking te verzekeren, zal voor dagelijkse
aangelegenheden gestreefd worden naar een tijdelijke oplossing via arbitrage in afwachting van een
definitieve rechterlijke uitspraak.

Art. 33
§ 1. Op deze overeenkomst is het Belgisch recht van toepassing.
§ 2. Voor de geschillen tussen de contracterende partijen met betrekking tot deze overeenkomst, zijn
uitsluitend de rechtbanken van het arrondissement Leuven bevoegd.
§ 3. De partijen bezorgen elkaar alle inlichtingen die nodig of nuttig zijn i.h.k.v. van eventuele
gerechtelijke procedures met derden.
§ 4. Aansprakelijkheden die voortvloeien uit deze overeenkomst, worden door beide partijen gelijk (of
in verhouding tot hun aandeel) verdeeld. Indien de aansprakelijkheid aan één partij is toe te wijzen,
vrijwaart deze de andere partij.

HOOFDSTUK IIX – VERLENGING, WIJZIGING, SCHORSING OF BEEINDIGING VAN DE
OVEREENKOMST
Art. 34
Deze overeenkomst gaat in op 23 juni 2020 en is – met behoud van de mogelijkheid tot verlenging,
wijziging, schorsing en ontbinding ervan – geldig voor een periode die uiterlijk zes maanden na de
volledige vernieuwing van de provincieraad eindigt.

Art. 35
Als geen nieuwe beheersovereenkomst in werking is getreden binnen één jaar na de startdatum van
de voormelde verlenging of als de overeenkomst werd ontbonden of geschorst, kan de provincie
eenzijdig, doch na overleg met Vlabinvest APB, voorlopige regels vaststellen inzake de in de
beheersovereenkomst bedoelde aangelegenheden. Die voorlopige regels zullen
als
beheersovereenkomst gelden tot op het ogenblik dat een nieuwe beheersovereenkomst in werking
treedt.
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Art. 36
§1. Indien één van de partijen deze overeenkomst wenst te herzien of te beëindigen, gebeurt dit voor
het einde van het lopende semester van het lopende jaar door de andere partij schriftelijk in kennis te
stellen. De partijen overleggen over de gewenste wijzigingen. De overeengekomen wijzigingen of
beëindiging gaan in op 1 januari van het daaropvolgende jaar.
§2. De provincie is gerechtigd om deze beheersovereenkomst te allen tijde eenzijdig en onmiddellijk te
beëindigen, telkens wanneer:
1.

het algemeen belang dit vereist;

2.
de provincie in hoofde van Vlabinvest APB grote tekortkomingen of zware overtredingen
vaststelt tegen de bepalingen van deze beheersovereenkomst of de statuten.
De vastgestelde tekortkomingen zullen per aangetekend schrijven gemeld worden aan Vlabinvest
APB.

Opgemaakt te Leuven, in twee exemplaren, op …………………………………
Iedere partij verklaart een exemplaar van huidige overeenkomst ontvangen te hebben.

Voor de provincie
Namens de deputatie

Marc COLLIER

Lodewijk DE WITTE

Bart NEVENS

provinciegriffier

provinciegouverneur

eerste gedeputeerde

Voor Vlabinvest APB

Sarah CLAEYS

Bart NEVENS

leidend ambtenaar Vlabinvest APB

voorzitter
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