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Raad voor Maatschappelijk Welzijn
Notulen open zitting Zitting van 10 oktober 2018

Samenstelling:
Aanwezig:
de heer Bart Wenes; mevrouw Rina Arteel; de heer Philip Carron; de heer Pierre Clarysse; de heer 
Georges Decoene; de heer Eddy Demeersseman; de heer Joost Demets; mevrouw Veroniek Desender; 
de heer Jef Hendryckx; mevrouw Grietje Houvenaghel; mevrouw Francine Tratsaert; mevrouw 
Vanessa Degrendele; de heer Geert Sintobin, Algemeen directeur

Afwezig:
de heer Arne Beyens

10 oktober 2018 18:38 -De voorzitter opent de openbare zitting 

OPENBARE ZITTING

1 2018_RMW_00060 Notulen openbare vergadering van 12/09/2018 - 
Goedkeuring

Beschrijving
Bijlagen

1. 20180912_Notulen_OpenZitting.pdf

Context en argumentatie
De notulen van de openbare zitting van de raad voor maatschappelijk welzijn van 12/09/2018 worden 
ter goedkeuring voorgelegd.

Besluit
Individuele stemming
- 11 stem(men) voor: Rina Arteel; Philip Carron; Pierre Clarysse; Georges Decoene; Vanessa 
Degrendele; Eddy Demeersseman; Veroniek Desender; Jef Hendryckx; Grietje Houvenaghel; Francine 
Tratsaert; Bart Wenes
- 1 onthouding(en): Joost Demets

Artikel 1
De notulen van de openbare zitting van 12/09/2018 worden goedgekeurd.
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2 2018_RMW_00063 Kwartaalrapportage 2018/2 financieel directeur - 
Aktename

Beschrijving
Juridische grond
Art. 167 van het OCMW-decreet van 19 december 2008

Bijlagen
1. B1 Resultaat op kasbasis.pdf
2. B2 Detail van de exploitatierekening.pdf
3. B3 Detail van de investeringen.pdf
4. B4 Autofinancieringsmarge.pdf
5. B5 evolutie van de financiele rekeningen.pdf

Voorgeschiedenis
Het 'Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, 
provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn', werd op 25 juni 2010 door de 
Vlaamse Regering goedgekeurd. Vanaf 1 januari 2014 moeten alle Vlaamse OCMW's de beleids- en 
beheerscyclus toepassen.

Context en argumentatie
De financieel directeur rapporteert in toepassing van artikel 167 van het OCMW-decreet in volle 
onafhankelijkheid minstens eenmaal per jaar aan de raad voor maatschappelijk welzijn. Dat rapport 
omvat minstens een overzicht de budgetopvolging.

Besluit

Artikel 1
De raad voor maatschappelijk welzijn neemt akte van de kwartaalrapportage 2/2018.

3 2018_RMW_00064 Berusten bij het arrest van het Hof van Beroep van 
Gent van 7 september 2018 in het dossier OCMW 
Roeselare/Multiprofessioneel architectenbureau 
Willy De Vriendt/Protect NV - Goedkeuring

Beschrijving
Regelgeving bevoegdheid
Artikel 51 van het OCMW-decreet

Regelgeving bevoegdheid (bijzonder)
Artikel 52, 22° van het OCMW-decreet

Juridische grond
Artikel 200 van het OCMW-decreet
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Bijlagen
1. 20120705_ArrestRaadVanState.PDF
2. 20150302_VonnisEersteAanleg.pdf
3. 20150512_raadsbeslissing.pdf
4. 20180907_ArrestHofVanBeroep.pdf
5. 20180917_BriefPublius.pdf

Voorgeschiedenis
In de raad voor maatschappelijk welzijn van 15 oktober 2008 werden het lastenboek en de 
gunningswijze van de openbare aanbesteding van perceel 2 technische installaties – lot 2.1 
verwarming, sanitair, verlichting en koeling bij de bouw van ‘De Zilverberg’ goedgekeurd. De opdracht 
was onderworpen aan het bijhorende bestek en werd geraamd op € 1 824 167,92 (excl. btw). Bij brief 
van 5 januari 2009 deelde W. De Vriendt, ingenieur-architect, bijkomende informatie mee i.v.m. het 
bestek.

 Op 5 februari 2009 stelde W. De Vriendt zijn laatste gunningsverslag op waarbij de ingediende 
offertes en opmerkingen werden onderzocht en een voorstel van gunning werd geformuleerd. 
Rekening houdend met de rangschikking van de inschrijvers werd voorgesteld om de opdracht te 
gunnen aan nv Develtere. Tegen deze beslissing van de OCMW-raad van 17 februari 2009 werd 
beroep aangetekend bij de Raad van State door bvba Six.

 In de raad voor maatschappelijk welzijn van 24 juni 2009 werd akte genomen van het verzoekschrift 
tot nietigverklaring van 22 april 2009 bij de Raad van State. De raad stelde in dezelfde zitting 
advocatenkantoor Publius aan om de belangen van het OCMW in dit dossier te behartigen.

 In het arrest van 5 juli 2012 volgde de Raad van State het betoog van de bvba Six. Zij was de 
mening toegedaan dat de offerte van de gekozen inschrijver afweek van de technische bepalingen 
voor wat betreft de isolatiedikte van de koude waterleidingen, met name 9mm in plaats van 4cm. 
Voorts werd gesteld dat de isolatiedikte van 4 cm een technische specificatie betreft in de zin van het 
KB overheidsopdrachten van 8 januari 1996 en dus moet worden beschouwd als een essentiële 
besteksbepaling.

 De afwijking van een essentiële besteksbepaling leidt tot een substantiële onregelmatigheid van de 
offerte. In dit geval moet het bestuur de offerte buiten beschouwing laten. De offerte van nv 
Develtere moest dus geweerd worden.

De uitspraak van de Raad van State luidde als volgt: “De beslissing van het OCMW van 17 februari 
2009 waarbij door middel van openbare aanbesteding het perceel 2 technische installaties – lot 2.1 
verwarming, sanitair, verlichting en koeling bij de bouw van woon- en zorgcentrum “De Zilverberg” 
wordt toegewezen aan de nv Develtere wordt vernietigd.”

In toepassing van artikel 15, eerste lid van de Wet op de overheidsopdrachten van 24 december 1993 
eiste bvba Six hierop 10% van het bedrag van de laagste regelmatige offerte.

In de mate dat het OCMW de aansprakelijkheid voor de opmaak van het gunningverslag bij de 
architect wilde leggen, kon niet worden overgegaan tot spontane betaling. Er werd voorgesteld om 
het OCMW te laten dagvaarden door bvba Six, waarna het OCMW de architect in tussenkomst zou 
dagvaarden. Zo geschiedde ingevolge beslissing van de raad voor maatschappelijk wezlijn op 12 
september 2012. 

Bij vonnis dd. 3 februari 2015 van de rechtbank van eerste aanleg te Kortrijk, werd de vordering van 
de bvba Six gegrond verklaard. Het OCMW werd hierin veroordeeld tot betaling van de som van € 136 
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458,73, meer interesten, procedurekosten en de rechtsplegingsvergoedingen. Het OCMW stelde zelf 
een vrijwaringvordering in t.a.v. partij De Vriendt voor alle bedragen waartoe zij zou kunnen worden 
veroordeeld. Deze vrijwaringsvordering van het OCMW werd ongegrond verklaard.

De raad voor maatschappeijk welzijn besliste op 12 mei 2015 om beroep in te stellen tegen het vonnis 
van 3 februari 2015, enkel ten aanzien van partij Multiprofessioneel architectenbureau Willy De 
Vriendt en niet ten aanzien van partij Six. Advocatenkantoor Publius werd opnieuw aangesteld om de 
belangen van het OCMW te behartigen in dit dossier.

Context en argumentatie
In een arrest van 7 september 2018 spreekt het hof van beroep te Gent een ongunstige beslissing uit 
in het voorliggend dossier. Tegen arresten van het hof van beroep staat geen beroep open. Er kan 
maar éénmaal beroep worden aangetekend waarin over de feiten van de zaak geoordeeld wordt. 

Een laatste rechtsmiddel is cassatieberoep, bij het hoogste gerechtshof, het hof van cassatie. De 
cassatierechter oordeelt echter niet over de feiten. De zaak wordt dus niet volledig in de feiten 
hernomen en het hof van cassatie onderzoekt enkel de 'wettigheid en regelmatigheid' van de 
beslissing van het hof van beroep van Gent.

Op voorstel van de voorzitter en de algemeen directeur wordt geen cassatieberoep aangetekend 
tegen de beslissing van het hof van beroep van 7 september 2018. Er wordt voorgesteld om te 
berusten in de uitspraak.

 

 

 

 

 

Financiële en beleidsinformatie
Financiële informatie
Het OCMW Roeselare wordt veroordeeld tot de betaling van de rechtsplegingsvergoeding van € 11 
500 aan architect De Vriendt. Het betreft € 5500 van eerste aanleg en € 6000 in beroep.

Besluit
Met algemene stemmen

Artikel 1
Om te berusten in het arrest van het Hof van Beroep van Gent van 7 september 2018 in het dossier 
OCMW/Multiprofessioneel architectenbureau Willy Devriendt/Protect NV en geen cassatieberoep aan 
te tekenen.

10 oktober 2018 19:20 - De voorzitter opent de besloten zitting
10 oktober 2018 19:22 - De voorzitter sluit de zitting
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Aldus gedaan in zitting van 10 oktober 2018


