
 Gemeenteraad 
Zitting van 22 december 2020 

Uittreksel 
 
 

Steven De Maesschalck: voorzitter; 
Kurt Windels: burgemeester; 
Martine Verhamme, Trui Lambrecht, Jan Rosseel, Jean-Pierre Deven: schepenen; 
Katrien Vandecasteele: schepen (voorzitter BCSD); 
Jan Defreyne, Els Leysen, Sabine Lampaert, Nadine Verheye, Filip Blanckaert, Enigo Vandendriessche, Carine 
Geldhof, Bart Buyse, Lucas Staes, Ann Vandevelde, Dries Couckuyt, Diederik Vanderheeren, Kurt Soenens, Evy 
Becquart: raadsleden; 
Dominik Ronse: algemeen directeur 
 
Goedkeuren van een samenwerkingsovereenkomst met Fluvius System Operator cv voor de aanleg 
van een riolering 
 
De GEMEENTERAAD, 

Gelet op het decreet lokaal bestuur; 
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 20 september 2011 houdende de toetreding tot de 

opdrachthoudende vereniging Infrax West voor de activiteit riolering; 
Overwegende dat op 1 juli 2018 Fluvius ontstaan is uit een fusie van de netbedrijven Eandis en Infrax; 
Overwegende dat Fluvius System Operator cv voor het voorwerp van deze overeenkomst optreedt in naam 

van en voor rekening van Fluvius West; 
Overwegende het toekomstig Aquafin-project PRIO Heirweg-Zuid 21.131; 
Overwegende dat Fluvius van de VMM de opdracht gekregen heeft een bijkomende DWA-riolering aan te 

leggen ter hoogte van de woningen Heirweg-Zuid 77-79 zodat deze woningen kunnen afgekoppeld worden; 
Overwegende dat dit tot gevolg heeft dat de wegenis ter hoogte van de woningen Heirweg-Zuid 77-79 dient 

heraangelegd te worden; 
Overwegende dat het aangewezen is om de wegeniswerken te combineren met de rioleringswerken; 
Overwegende dat bijgevolg een samenwerkingsovereenkomst dient opgemaakt te worden; 
Gelet op het ontwerp van samenwerkingsovereenkomst; 
Op voorstel van de bevoegde schepen; 

BESLUIT: 
eenparig 
Artikel 1 – De samenwerkingsovereenkomst met Fluvius System Operator CV om riolerings- en wegenwerken uit te 

voeren om de woningen Heirweg-Zuid 77-79 te kunnen afkoppelen, wordt goedgekeurd en als bijlage 
gevoegd bij deze beslissing. 

 
Namens de gemeenteraad, 
In opdracht, 
De algemeen directeur,   De voorzitter, 
(get.) ir. Dominik Ronse   (get.) Steven De Maesschalck 
Voor eensluidend afschrift, na delegatie, 
Ingelmunster, 23 december 2020 

 
ir. Dominik Ronse 
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TUSSEN:  Fluvius System Operator cv | Brusselsesteenweg 199, 9090 Melle | 

www.fluvius.be | Fluvius is op 1 juli 2018 ontstaan uit de fusie van de 
netbedrijven Eandis en Infrax | T 078 35 30 20  | BTW BE 0477 445 084 | RPR 
Gent, afdeling Gent | IBAN BE17 0910 1713 9121, en hierbij 
vertegenwoordigd door de heer Frank Vanbrabant, CEO Fluvius en de heer 
Jean Pierre Hollevoet, Directeur Netbeheer en hierna genoemd Fluvius. 

 
 
EN:   Het gemeentebestuur van de gemeente Ingelmunster 

vertegenwoordigd door het college van Burgemeester en Schepenen, voor 
wie optreedt de heer Kurt Windels, burgemeester, en de heer IR. Dominik 
Ronse, Algemeen Directeur, handelend in uitvoering van het besluit van de 
gemeenteraad / het College van Burgemeester en Schepenen van ……………… 
en hierna genoemd “de gemeente Ingelmunster”. 

 

Gelet op het decreet van 24 december 2004, houdende de algemene bepalingen tot 
begeleiding van de begroting 2016. 

Overwegende dat Fluvius System Operator optreedt als werkmaatschappij in naam en voor 
rekening van o.a. Fluvius West  op wiens naam de zakelijke rechten aangaande de 
gemeentelijke rioleringsinfrastructuur worden gevestigd, 
 
Aangezien Fluvius de volgende werken wenst uit te voeren: 

- Rioleringswerken M - Heirweg-Zuid nr. 77 &79 

Aangezien de gemeente Ingelmunster de volgende werken wenst uit te voeren: 

- Wegeniswerken M - Heirweg-Zuid nr. 77 &79 

 
Gelet op de structuur en de principes van de investeringsregels bij Fluvius West ov. 
 
Aangezien partijen van oordeel zijn dat de uitvoering van de werken voor rekening van de 
verschillende overheden in het algemeen belang worden samengevoegd.  

 

WORDT OVEREENGEKOMEN HETGEEN VOLGT: 

 

ARTIKEL 1. 

Partijen beslissen, in uitvoering van artikel 48 van de wet van 17 juni 2016 betreffende de 
overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten, de 
hoger beschreven werken in het algemeen belang samen te voegen en Fluvius aan te duiden 
om in gezamenlijke naam bij de gunning en de uitvoering van de hierna vermelde 
opdrachten van werken en diensten als opdrachtgevend bestuur (bouwheer) op te treden. 

 

http://www.fluvius.be/
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HOOFDSTUK 1  
 
(De hierna volgende artikelen zijn van toepassing indien de gemeente/stad buiten de sleuf- 
en werkbreedte van de aan te leggen rioleringsinfrastructuur werken wenst uit te voeren 
en/of een meerwaarde wenst te creëren.) 
 
ARTIKEL 2. 

Conform de wetgeving inzake de overheidsopdrachten schrijft Fluvius als opdrachtgevend 
bestuur voor de hierna volgende opdrachten van diensten de gunningprocedure uit, maakt 
het gunningverslag op en wijst de opdracht toe.  

Fluvius zal als opdrachtgevend bestuur de kennisgeving van de goedkeuring van de gunning 
van de opdrachten van diensten van de gezamenlijke werken slechts betekenen nadat de 
gemeente Ingelmunster heeft ingestemd met het gunningvoorstel en een document heeft 
overgemaakt waaruit blijkt dat zij zonder voorbehoud akkoord gaat met de gunning van haar 
deel van de opdracht en dat zij voor de betaling ervan de nodige financiële middelen heeft 
voorzien. 

In elk geval zal de gemeente Ingelmunster dit akkoord geven binnen de maand nadat zij 
hierom werd verzocht. 

§1.Fluvius organiseert als opdrachtgevend bestuur de opdracht voor de studie van de 
gezamenlijke werken aan de hand van een typeovereenkomst en wijst de opdracht toe.  

Partijen staan in voor de studie en de goedkeuring van het ontwerp voor het deel van de 
opdracht dat te hunnen laste is. Beide partijen nemen tegenover Fluvius als opdrachtgevend 
bestuur de volledige verantwoordelijkheid voor dit ontwerp, voor de technische bepalingen 
die zij ter zake in het bestek laten inlassen en voor alle wijzigingen of bijwerken die tijdens 
de uitvoering van de gezamenlijke werken noodzakelijk blijken en verband houden met de 
uitvoering van de werken te hunnen laste. 

De kost van de opdracht voor de studie van de gezamenlijke werken wordt evenredig 
verdeeld tussen de partijen overeenkomstig het aandeel van elk der partijen op basis van de 
ramingen of de eindafrekening van de gezamenlijke werken. 
 
§2. In uitvoering van de wetgeving en de reglementering met betrekking tot de veiligheid op 
tijdelijke of mobiele bouwplaatsen (K.B. 25.01.2001) stelt Fluvius als opdrachtgevend 
bestuur één gemeenschappelijke veiligheidscoördinator–ontwerp aan die tijdens de fase van 
het ontwerp van de gezamenlijke werken de veiligheidscoördinatie zal uitvoeren.  

Partijen zien er op toe dat de veiligheidscoördinator–ontwerp zijn opdracht, samenhangend 
met hun aandeel in de gezamenlijke opdracht, te allen tijde volledig en adequaat vervult, dat 
hij betrokken wordt bij alle etappes van de werkzaamheden betreffende de uitwerking, 
wijzigingen en aanpassingen van het ontwerp van de gezamenlijke werken en dat hij alle 
informatie krijgt die nodig is voor de uitvoering van zijn opdracht. De dienstverlener aan wie 
de studieopdracht is toegewezen, zal hiertoe eveneens door Fluvius als opdrachtgevend 
bestuur contractueel worden verplicht. 

De partijen nemen met betrekking tot de praktische uitvoering van deze opdracht de 
volledige verantwoordelijkheid op ten aanzien van Fluvius als opdrachtgevend bestuur. 
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Fluvius ziet er als opdrachtgevend bestuur op toe dat bij het einde van de opdracht een 
exemplaar van het veiligheids- en gezondheidsplan (VPG), het aangepaste 
coördinatiedagboek en postinterventiedossier met betrekking tot de gezamenlijke werken 
door de veiligheidscoördinator–ontwerp wordt overgemaakt aan alle partijen. 

De kost van de opdracht veiligheidscoördinator–ontwerp wordt evenredig verdeeld tussen 
de partijen op basis van het geraamde aandeel van elk der partijen in de gezamenlijke 
werken. 
 
§3. In uitvoering van de wetgeving en de reglementering met betrekking tot de codes van 
goede praktijk voor het werken met uitgegraven bodem (het Decreet van 27.10.2006, het 
VLAREBO besluit van 01.06.2012 en de codes van goede praktijk van 01.08.2008 stelt Fluvius 
als opdrachtgevend bestuur de bodemsaneringdeskundige aan voor het opstellen van het 
technisch verslag. Fluvius staat als opdrachtgevend bestuur in voor het conform verklaren 
van het technisch verslag.  

Het opdrachtgevend bestuur voegt het door een erkende bodembeheersorganisatie 
conform verklaarde Technisch verslag toe aan het aanbestedingsdossier. 

De kost van de opdracht van de bodemsaneringdeskundige, het conformverklaren, de extra 
gerelateerde prestaties door het studiebureau, … wordt evenredig verdeeld tussen de 
partijen op basis van het geraamde aandeel grondverzet van elk der partijen in de 
gezamenlijke werken. 
 
§4. In uitvoering van de wetgeving en de reglementering met betrekking tot de veiligheid op 
tijdelijke of mobiele bouwplaatsen (K.B. 25.01.2001) stelt Fluvius als opdrachtgevend 
bestuur één gemeenschappelijke veiligheidscoördinator–verwezenlijking aan die tijdens de 
fase van de uitvoering van de gezamenlijke werken de veiligheidscoördinatie zal uitvoeren.  

Alle partijen zien er op toe dat de veiligheidscoördinator-verwezenlijking zijn opdracht te 
allen tijde volledig en adequaat vervult, dat hij betrokken wordt bij alle etappes van de 
werkzaamheden betreffende de verwezenlijking van de gezamenlijke werken en dat hij alle 
informatie krijgt die nodig is voor de uitvoering van zijn opdracht. Ook de aannemer aan wie 
de opdracht tot uitvoering zal gegund worden, zal hiertoe door Fluvius als opdrachtgevend 
bestuur worden verplicht. 

Alle partijen nemen met betrekking tot de praktische uitvoering van deze opdracht de 
volledige verantwoordelijkheid op ten aanzien van Fluvius als opdrachtgevend bestuur. 

Fluvius ziet er als opdrachtgevend bestuur op toe dat bij het einde van de opdracht een 
exemplaar van het aangepaste VGP, coördinatiedagboek en postinterventiedossier met 
betrekking tot de gezamenlijke werken door de veiligheidscoördinator-verwezenlijking aan 
alle partijen wordt overgemaakt. 

De kost van de opdracht veiligheidscoördinator–verwezenlijking wordt evenredig verdeeld 
tussen de partijen op basis van de eindafrekening van elk der partijen in de gezamenlijke 
werken. 
 
§5 TRACIMAT-REGELGEVING (sloopopvolging) 



18/09/2020 R/004265 Pagina 5 van 9 

 Overeenkomstig de bepalingen van artikel 4.3.5. Vlarema zal het opdrachtgevend bestuur 
een sloopopvolgingsplan opmaken door een bij een sloopbeheerorganisatie aangesloten 
deskundige en conform laten verklaren door een erkende sloopbeheerorganisatie.  

In voorkomend geval zal het opdrachtgevend bestuur hiervoor een aparte overeenkomst 
afsluiten.  

Het opdrachtgevend bestuur voegt het conform verklaarde sloopovolgingsplan toe aan het 
bestek. 

De studiekosten voor de opmaak van het sloopopvolgingsplan worden verdeeld a rato van 
ieders aandeel in de wegenis, gebaseerd op enerzijds de ontwerpraming van de 
wegeniswerken en anderzijds de forfait wegherstel ten laste van Fluvius.  
 
§6. Elke partij staat in voor het verwerven van de vergunningen en onteigeningen die nodig 
zijn voor de uitvoering van de werken te haren laste. Desgevallend worden de 
vergunningsaanvragen gebundeld. 
 
ARTIKEL 3. 

De werken ten laste van Fluvius en deze ten laste van de gemeente Ingelmunster worden in 
de, bij het bestek horende, opmeting onder afzonderlijke delen vermeld en maken het 
voorwerp uit van afzonderlijke, door de aannemer op te stellen, vorderingsstaten. In artikel 
95 van het K.B.14.01.2013 van de administratieve bepalingen van het bijzonder bestek, zal 
de speciale aandacht van de aannemer hierop gevestigd worden. 
 
ARTIKEL 4. 

 
Conform de wetgeving inzake de overheidsopdrachten schrijft Fluvius als opdrachtgevend 
bestuur voor de opdracht van werken de gunningprocedure uit, staat in voor de opening der 
inschrijvingen, maakt het gunningverslag op en wijst de opdracht van werken toe. Aangezien 
de opdracht van werken één ondeelbaar geheel vormt worden de gezamenlijke werken 
toevertrouwd aan de laagste regelmatige bieder voor de totale opdracht van werken. 

Fluvius als opdrachtgevend bestuur zal de kennisgeving van de goedkeuring van de 
gezamenlijke werken slechts betekenen nadat de gemeente Ingelmunster heeft ingestemd 
met het gunningvoorstel en een document heeft overgemaakt waaruit blijkt dat zij zonder 
voorbehoud akkoord gaat met de gunning van het gedeelte der werken te haren laste en dat 
zij voor de betaling ervan de nodige financiële middelen heeft voorzien. 

Desnoods verzoekt Fluvius als opdrachtgevend bestuur de aannemers om een verlenging 
van de geldigheidsduur der inschrijvingen in afwachting van het akkoord van de gemeente 
Ingelmunster. In elk geval zal de gemeente Ingelmunster dit akkoord geven binnen de twee 
maanden nadat zij hierom werd verzocht. Zoniet kan, in geval van zware nalatigheid, de 
partij die verantwoordelijk is voor de vertraging de financiële gevolgen ervan ten laste 
worden gelegd. 
 
ARTIKEL 5. – Borgtocht. 

Als opdrachtgevend bestuur verzoekt Fluvius de aannemer de borgtocht te stellen. Deze 
heeft betrekking op de totaliteit der werken. Fluvius kan als opdrachtgevend bestuur beslag 
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leggen op de ganse borgtocht, maar zal deze geheel of gedeeltelijk aanwenden ten voordele 
van deze partij ten aanzien van wie de aannemer tekort is geschoten en dit in verhouding tot 
de werkelijke kostprijs van de werken. 
 
ARTIKEL 6. – Leiding der werken. 

Als opdrachtgevend bestuur duidt Fluvius de leidend ambtenaar aan. De leidend ambtenaar 
neemt de leiding der werken waar. Dit betekent dat hij alleen gemachtigd is om – voor alle 
werken, wie ze ook ten laste neemt – opdrachten te geven aan de aannemer, proces-verbaal 
van ingebrekestelling op te maken, proces-verbaal van voorlopige en definitieve oplevering 
der werken op te maken, de werken te schorsen, vorderingsstaten goed te keuren, 
verrekeningen op te maken en voor te stellen, eventuele maatregelen van ambtswege voor 
te stellen, enz. 

Voorafgaandelijk aan zijn beslissing zal de leidend ambtenaar advies vragen aan de 
belanghebbende partij(en). Indien er geen tegenstrijdigheden kunnen uit voortvloeien zijn 
deze adviezen bindend. 

De gevraagde adviezen moeten worden gegeven binnen een termijn die de vlotte 
vooruitgang der werken waarborgt. Alle partijen dragen de volledige verantwoordelijkheid, 
ook het financiële aangaande hun verleende adviezen. 
 
ARTIKEL 7. – Toezicht der werken. 

Alle partijen duiden bij gunning der werken een toezichter aan voor het toezicht op hun deel 
der werken. 

ARTIKEL 8. 

Indien Fluvius als opdrachtgevend bestuur tijdens de uitvoering een belangrijke wijziging van 
de opdracht of de plans voor het gedeelte ten laste van de gemeente Ingelmunster 
noodzakelijk acht, wordt vóór de betekening aan de aannemer de goedkeuring van de 
gemeente Ingelmunster bekomen met de vooropgestelde wijzigingen en verrekeningen. 
 
ARTIKEL 9. 

Behoudens ingeval een zware fout of nalatigheid vanwege Fluvius als opdrachtgevend 
bestuur, verbindt de gemeente Ingelmunster zich ertoe om, met betrekking tot de werken te 
haren laste, Fluvius als opdrachtgevend bestuur volledig te vrijwaren en in alle geschillen 
vrijwillig tussen te komen. Fluvius verstrekt als opdrachtgevend bestuur alle inlichtingen ten 
behoeve van de gerechtelijke procedure. 

In geval de aansprakelijkheid van beide partijen bewezen wordt in het kader van een geschil 
en beide partijen gehouden worden de schade aan een derde te vergoeden, zullen de 
partijen de gebeurlijke aansprakelijkheid op zich nemen op basis van het aandeel van elk van 
der partijen in de samengevoegde opdracht en instaan voor de financiële gevolgen van deze 
aansprakelijkheid op basis van dit aandeel. Ingeval een gerechtelijke procedure opgestart 
wordt tegen één van de partijen, zal de andere partij, op eenvoudig verzoek van de 
eerstgenoemde partij, vrijwillig tussenkomen in het hangende geschil. 
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ARTIKEL 10. 

De opdrachten van werken en diensten worden uitgevoerd, deels voor rekening van Fluvius 
en deels voor rekening van de gemeente Ingelmunster. Alle partijen beschikken over 10 
kalenderdagen om de betalingsvoorstellen/facturen na te zien en/of eventueel te 
verbeteren. In geval van laattijdige betaling door één van de partijen staat deze alleen in 
voor de daaruit voortvloeiende verwijlintresten of andere schadevergoedingen en zal de 
ingebreke gebleven partij de andere partij volledig vrijwaren. 

§1. Per partij maakt het studiebureau afzonderlijke facturen op. 

§2. Per partij maakt de veiligheidscoördinator-ontwerp en -verwezenlijking afzonderlijke 
facturen op.  

§3 Per partij maakt de bodemsaneringdeskundige afzonderlijke facturen op.  

§4 Per partij maakt het studiebureau afzonderlijke facturen op voor de opmaak van het 
sloopopvolgingsplan incl. de conformverklaring van het sloopopvolgingsplan door een 
erkende sloopbeheerorganisatie. 

§5. Per partij maakt de aannemer afzonderlijke betalingsaanvragen, vorderingsstaten en 
facturen op. De betalingsaanvragen en vorderingsstaten worden ingediend bij het 
opdrachtgevend bestuur met kopie aan de leidend ambtenaar. 

Per afzonderlijk deel in de meetstaat worden eveneens afzonderlijke betalingsaanvragen en 
kopieën van de vorderingsstaat ingediend bij de betalende partijen, t.t.z. voor 

• het deel ten laste van Fluvius bij Fluvius 
• het deel ten laste van de gemeente Ingelmunster bij de gemeente Ingelmunster 

Voor de opdracht van werken beschikken alle partijen over een termijn van 15 
kalenderdagen om de vorderingsstaten na te zien en/of eventueel te verbeteren. De al dan 
niet verbeterde betalingsaanvragen en vorderingsstaten worden ter goedkeuring voorgelegd 
aan de leidend ambtenaar. 

Na ontvangst van de door de leidend ambtenaar verbeterde en goedgekeurde 
betalingsaanvragen en vorderingsstaten doen de partijen voor het aandeel te hunnen laste 
een verzoek tot facturatie.  

Fluvius en de gemeente Ingelmunster zullen instaan voor de betaling van de aannemer 
binnen de termijn voorzien in artikel 95 van het K.B. 14.01.2013 
 
ARTIKEL 11. – Boetes en kortingen wegens minwaarde. 

De boetes en/of kortingen wegens minwaarde die duidelijk overeenstemmen met een 
bepaald aandeel van de opdrachten van werken of diensten komen ten goede aan de 
betrokken partij. De andere boetes (van algemene aard) en/of kortingen wegens 
minwaarde, die niet toewijsbaar zijn aan een bepaald deel van de desbetreffende opdracht, 
worden pro rata van de inschrijvingsbedragen voor de verschillende partijen verdeeld over 
de partijen. 
 
ARTIKEL 12. – Voorlopige en definitieve oplevering – Vrijgave borgtocht. 

Aangezien het één globale aanneming betreft, worden de voorlopige en definitieve 
oplevering verleend voor de gehele aanneming.  
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Voor het plaatsbezoek voorafgaandelijk aan de voorlopige en definitieve oplevering worden 
alle partijen tijdig en reglementair uitgenodigd door de leidend ambtenaar zodat aan allen 
de mogelijkheid wordt geboden tegensprekelijk hun opmerkingen te formuleren en 
desnoods te laten opnemen in het proces-verbaal van oplevering. 

Indien de partijen oordelen dat de werken niet opgeleverd kunnen worden, geven zij 
hierover een duidelijke motivatie. De leidend ambtenaar beslist, zoals beschreven in artikel 
6. 

De voorlopige en definitieve oplevering worden door de leidend ambtenaar gegeven. De 
processen-verbaal van de voorlopige en de definitieve oplevering worden door de leidend 
ambtenaar opgesteld en aan alle partijen overgemaakt. 

 

De vrijgave van de borg heeft betrekking op de gehele aanneming. 
 
ARTIKEL 13. – Waarborgperiode. 

Tijdens de waarborgperiode zal de gemeente Ingelmunster aan Fluvius als opdrachtgevend 
bestuur elke eventuele gebrekkige uitvoering aan de weg- en rioleringsinfrastructuur 
rapporteren. Fluvius zal als opdrachtgevend bestuur vervolgens met de aannemer contact 
opnemen in verband met de nodige herstellingswerken. 

 

HOOFDSTUK 2 

(De hierna volgende artikelen zijn van toepassing indien in uitvoering van de beslissing van 
de gemeente/stad geen beroep kan worden gedaan op toelage, in uitvoering van het besluit 
van de Vlaamse Regering van 1 februari 2002 met betrekking tot de subsidiëring van de 
aanleg van openbare rioleringen, andere dan prioritaire rioleringen, de bouw van 
kleinschalige rioolwaterzuiveringsinstallaties met inbegrip van de aanleg van individuele 
waterzuiveringsinstallaties door de gemeenten, gemeentebedrijven, intercommunales of 
intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en latere wijzigingen.) 
 
ARTIKEL 14.  

De gemeente Ingelmunster komt financieel tussen in de kosten verbonden aan de aanleg en 
verbetering van openbare riolen a rato van 75 % van de kosten (exclusief BTW) bepaald in 
uitvoering van artikel 1, 5° van het hierboven vernoemde besluit van de Vlaamse regering 
van 1 februari 2002. 

De rioleringswerken worden in de bij het bestek horende, opmeting onder een afzonderlijk 
deel vermeld.  
 
ARTIKEL 15. 

Fluvius zal als opdrachtgevend bestuur de kennisgeving van de goedkeuring van de werken 
slechts betekenen nadat de gemeente Ingelmunster heeft ingestemd met het 
gunningvoorstel en een document heeft overgemaakt waaruit blijkt dat zij zonder 
voorbehoud tussenkomt in de kosten verbonden aan de aanleg van de openbare riolering en 
hiervoor de nodige financiële middelen heeft voorzien. 
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Desnoods verzoekt Fluvius als opdrachtgevend bestuur de aannemers om een verlenging 
van de geldigheidsduur der inschrijvingen in afwachting van het akkoord van de gemeente 
Ingelmunster. In elk geval zal de gemeente Ingelmunster dit akkoord geven binnen de twee 
maanden nadat zij hierom werd verzocht. Zoniet kan de partij die verantwoordelijk is voor 
de vertraging, de financiële gevolgen ervan ten laste gelegd worden. 
 
ARTIKEL 16. 

De gemeente Ingelmunster wordt uitgenodigd op de voorlopige oplevering van de werken. 
Na aanvaarding van deze oplevering maakt Fluvius op basis van de eindafrekening een 
debetnota voor betaling over aan de gemeente Ingelmunster. 

Binnen een termijn van 50 kalenderdagen, te rekenen vanaf datum ontvangst debetnota, 
betaalt de gemeente Ingelmunster het verschuldigde bedrag. 

Bij laattijdige betaling kan de wettelijke verwijlintrest worden aangerekend.  

 

Opgemaakt in tweevoud te Kortrijk op 18/09/2020 
 
 
 
Voor de gemeente Ingelmunster, 
 
 
 
 
 
 
IR. Dominik Ronse       Kurt Windels 
Algemeen Directeur       Burgemeester 
 
 
 
 
Voor Fluvius System Operator cv, 
 
 
 
 
 
 
Frank Vanbrabant,       Jean Pierre Hollevoet 
CEO Fluvius        Directeur Netbeheer 


	ARTIKEL 3.
	ARTIKEL 4.
	ARTIKEL 5. – Borgtocht.
	ARTIKEL 6. – Leiding der werken.
	ARTIKEL 7. – Toezicht der werken.
	ARTIKEL 8.
	ARTIKEL 9.
	ARTIKEL 10.

