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Vlaamse Gemeenschapscommissie
Collegebesluit nr. 20182019-0622
25-07-2019

COLLEGEBESLUIT
Collegebesluit houdende de gunning van de opdracht van werken voor de renovatie en 
uitbreiding van het gemeenschapscentrum De Vaartkapoen, Sint-Jozefstraat 14 te 1080 
Brussel (Sint-Jans-Molenbeek)

Het College,

Gelet op de artikelen 127, 128, 135, 136, 163, 166 en 178 van de gecoördineerde grondwet van 17 
februari 1994;

Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, gewijzigd bij de 
bijzondere wet van 8 augustus 1988;

Gelet op de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen;

Gelet op de bijzondere wet van 5 mei 1993 betreffende de internationale betrekkingen van de 
gemeenschappen en de gewesten;

Gelet op de bijzondere wet van 16 juli 1993 tot vervollediging van de federale staatsstructuur;

Gelet op de bijzondere wet van 13 juli 2001 houdende overdracht van diverse bevoegdheden aan 
de gewesten en de gemeenschappen;

Gelet op de bijzondere wet van 6 januari 2014 met betrekking tot de Zesde Staatshervorming;

Gelet op de wet van 17 juni 2016 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten 
voor werken, leveringen en diensten;

Gelet op het koninklijk besluit van 18 april 2017 houdende plaatsing overheidsopdrachten in de 
klassieke sectoren; 

Gelet op het koninklijk besluit van 22 juni 2017 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels 
van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken;

Gelet op het collegebesluit nr. 20082009-276 van 28 mei 2009 houdende de gunning van een
studieopdracht voor de verbouwing van het gemeenschapscentrum De Vaartkapoen,
Schoolstraat 76 te 1080 Brussel;

Gelet op het collegebesluit nr. 20152016-0115 van 14 april 2016 houdende de goedkeuring van het 
Investeringsplan 2016-2020;

Gelet op collegebesluit nr. 20152016-0416 van 28 april 2016 houdende de goedkeuring van de 
overeenkomst inzake het operationeel programma EFRO Brussel 2014-2020 project ‘De 
Vaartkapoen geeft ruimte aan de stad’;

Gelet op het collegebesluit nr. 20172018-0587 van 31 mei 2018 houdende de goedkeuring van het 
bouwvergunningsdossier voor de bouw van het gemeenschapscentrum De Vaartkapoen, Sint-
Jozefstraat 14 te 1080 Brussel (Sint-Jans-Molenbeek);
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Gelet op het collegebesluit nr. 20182019-0213 van 20 november 2018 houdende de goedkeuring 
van de financieringswijze voor de bouw van het gemeenschapscentrum De Vaartkapoen, Sint-
Jozefstraat 14 te 1080 Brussel (Sint-Jans-Molenbeek);

Gelet op het collegebesluit nr. 20182019-0362 van 31 januari 2019 houdende de goedkeuring van 
het aanbestedingsdossier voor de renovatie en uitbreiding van het gemeenschapscentrum ‘De 
Vaartkapoen’, gelegen Sint-Jozefstraat 14 te 1080 Brussel (Sint-Jans-Molenbeek);

Gelet op het gunningsverslag gebaseerd op de bevindingen van WAW architecten, dat als bijlage 
bij dit besluit is toegevoegd en er integraal deel van uitmaakt;

Na beraadslaging,

Besluit

Artikel 1

De opdracht van werken voor de renovatie en uitbreiding van het gemeenschapscentrum De 
Vaartkapoen, Sint-Jozefstraat 14 te 1080 Brussel (Sint-Jans-Molenbeek), wordt gegund aan de 
onderneming De Tender bvba (ondernemingsnummer: 0425.355.787), Nieuwe Baan 68 te 9111 Sint-
Niklaas,  aan 3.690.169,72 EUR, inclusief 21% btw, en het gunningsverslag in bijlage toegevoegd 
aan dit besluit, worden goedgekeurd.

Artikel 2

De uitgaven 3.690.169,72 EUR, inclusief 21% btw kunnen, onder voorbehoud van de goedkeuring 
van de eerst volgende begrotingswijziging, aangerekend worden op artikel 840/723-54 
‘Nieuwbouw, studies en werken gemeenschapscentra, jeugdcentra en bibliotheken’ van de 
begroting 2019:

 816.000 EUR wordt gefinancierd met de dotatie van de Vlaamse Gemeenschap voor 
gemeenschapsinfrastructuur (met name het saldo van de dotatie voor het jaar 2018 van 
816.000 EUR);

 1.116.000 EUR wordt gefinancierd met de dotatie van de Vlaamse Gemeenschap voor 
gemeenschapsinfrastructuur (met name het saldo van de dotatie voor het jaar 2019 van 
1.116.000 EUR);

 1.758.169,72 EUR wordt gefinancieerd met middelen van het Lambermontfonds (EFRO-
subsidiëring)

De collegeleden,

Pascal SMET            Sven GATZ                                 Elke VAN DEN BRANDT


