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1 Inhoud van deze mededeling 

De wijziging van een schoolbestuur1 dat in het verleden gesubsidieerde bouwwerken liet uitvoeren 

of  dat een contract heeft met de nv DBFM Scholen van Morgen (SvM) in het kader van een DBFM-

project, verdient bijzondere aandacht. In vele gevallen moeten de gebouwen waarvoor een tus-

senkomst bekomen werd van AGION, immers overgedragen worden naar een nieuw schoolbestuur. 

In het kader van een DBFM-project moeten het individueel DBFM-project en de bijhorende zake-

lijke rechten worden overgedragen naar het nieuwe schoolbestuur.  

De voorliggende nota geeft een overzicht van de mogelijkheden die bestaan om de overdracht te 

realiseren. Tevens vindt u in dit document meer informatie over de procedure die moet gevolgd 

worden en over de documenten die aan AGION en/of SvM moeten overgemaakt worden.   

2 Wettelijke basis voor de verplichting tot overdracht 

Het schoolbestuur is de enige instantie die een beroep kan doen op overheidssteun voor het reali-

seren van gesubsidieerde bouwwerken, zowel via reguliere financiering als via DBFM.  

Onafgezien van het financieringsregime waarin de investering gerealiseerd werd, dient het school-

bestuur steeds eigenaar te zijn of te beschikken over een zakelijk recht op het goed waar de wer-

ken werden uitgevoerd. In de praktijk zijn erfpacht en opstal de 2 rechtsfiguren van zakelijk recht 

die in scholenbouw gangbaar zijn. 

Dit zakelijk recht mag in het kader van reguliere financiering niet vervreemd (schenking, verkoop, 

overdracht ...) of bezwaard (ander zakelijk recht, hypotheek ...) worden zonder de voorafgaande 

toestemming van de raad van bestuur van de subsidiërende overheid (Nationaal Waarborgfonds of 

AGION). Deze clausule moet ten andere verplicht worden opgenomen in de erfpacht- of opstalcon-

tracten die worden voorgelegd aan AGION. 

In de wetgeving vinden we die verplichting als volgt terug: 

• Artikel 22 § 5 van de wet van 29 mei 1959 zoals gewijzigd door de wet van 11 juli 1973 

(N.W.F.) stipuleert:  

“Een schoolbestuur mag op het Waarborgfonds slechts beroep doen voor een onroerend goed 

waarvan zij eigenaar is of waarop zij een zakelijk recht bezit dat haar het genot van goed 

verzekert gedurende ten minste dertig jaar ... en ... dat ... ten minste tien jaar de duur van 

de lening moet overschrijden ... Dit zakelijk recht zal slechts vervreemd of met een zakelijk 

recht mogen bezwaard worden met de instemming van de Raad van Beheer van het Waarborg-

fonds”. 

• Artikel 19 § 1 van de wet van 29 mei 1959 zoals gewijzigd door het Decreet van de Vlaamse 

Gemeenschap van 5 juli 1989 (D.I.G.O./AGION) stipuleert: 

“Een schoolbestuur mag op de D.I.G.O. slechts een beroep doen voor een onroerend goed  

waarvan zij eigenaar is of waarop zij een zakelijk recht bezit dat haar het genot van het goed 

verzekert gedurende ten minste dertig jaar ..... Dit zakelijk recht zal slechts vervreemd of 

met een zakelijk recht bezwaard mogen worden met de instemming van de Raad van de 

D.I.G.O”. 

 

1 Als we in deze mededeling de term “schoolbestuur” gebruiken, dan bedoelen we een schoolbestuur, een 
centrumbestuur of een internaatsbestuur. 
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Het gevolg van deze bepalingen is dat bij iedere wijziging van schoolbestuur, het nieuwe school-

bestuur alle rechten en plichten ten opzichte van de subsidiërende overheid moet overnemen van 

het oude. In de praktijk betekent dit dat de gewaarborgde leningen, de zakelijke rechten en de 

nieuw opgerichte gebouwen moeten overgedragen worden van het oude naar het nieuwe school-

bestuur. Aangezien er evenwel geen vervreemding is toegestaan zonder voorafgaande instemming 

van de raad van bestuur (van het N.W.F. of van de D.I.G.O./AGION), moet vooraf de toestemming 

voor deze overdracht gevraagd worden. 

We wijzen er tot slot op dat het schoolbestuur AGION op de hoogte moet brengen van elke wijzi-

ging van bestemming van schoolgebouwen waarvoor subsidie werd verleend (verkoop, verhuring, 

opheffing vestigingsplaats, …) of van elke inkrimping van het zakelijk recht.  

In het kader van een DBFM-project werd een langlopend contract ondertekend tussen het school-

bestuur, de nv DBFM Scholen van Morgen en AGION. AGION staat binnen dit contract in voor finan-

ciële waarborgen en voor een subsidie op de periodieke beschikbaarheidsvergoeding. Dat contract 

moet, inclusief de onderliggende zakelijke rechten, overgedragen worden naar het nieuwe school-

bestuur. Zowel de nv DBFM Scholen van Morgen als AGION zijn daarom partij in deze wijziging.  

3 Welk regime is van toepassing 

Bij de voorbereiding van een overdracht moet eerst bepaald worden onder welk subsidiëringsre-

gime de schoolgebouwen gebouwd of gerenoveerd werden. 

3.1 Reguliere financiering (N.W.F. en D.I.G.O./AGION) 

Voor de gebouwen die gerealiseerd werden met tussenkomst van het Nationaal Waarborgfonds 

voor Schoolgebouwen (N.W.F.) is nog steeds de federale overheid bevoegd. De regelgeving van de 

Vlaamse Gemeenschap heeft hierop geen impact. 

In de historiek van de gesubsidieerde scholenbouw in de reguliere financiering (RF) kunnen 3 regi-

mes onderscheiden worden: 

a) tot 31 december 1988: toepassing van de wet van 11 juli 1973, door de Belgische Staat ge-

waarborgde leningen met rentetoelage (Nationaal Waarborgfonds); 

b) van 1 januari 1989 t.e.m. 30 september 1989: overgangsregime met door de Vlaamse Gemeen-

schap gewaarborgde leningen met rentetoelage (Dienst voor Infrastructuurwerken van het Ge-

subsidieerd Onderwijs - D.I.G.O.); 

c) vanaf 1 oktober 1989: toepassing van onderwijsdecreet I van 5 juli 1989, rechtstreekse subsi-

diëring (60 of 70%), eventueel aangevuld met een door de Vlaamse Gemeenschap gewaar-

borgde lening (D.I.G.O. en vanaf 1 april 2006 het Agentschap voor Infrastructuur in het Onder-

wijs - AGION) 

Om uit te maken onder welk regime van reguliere financiering de schoolgebouwen gerealiseerd 

werden, is de datum van het “principieel akkoord” bepalend. Voorts is enkel de datum van 1 janu-

ari 1989 belangrijk. De bouwprojecten die voor deze datum principieel werden goedgekeurd, wer-

den niet overgedragen aan de Gemeenschappen en blijven onder de bevoegdheid van de federale 

overheid. De projecten die principieel werden goedgekeurd na 1 januari 1989 vallen onder de be-

voegdheid van de Vlaamse Gemeenschap. 
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3.2 DBFM (nv DBFM Scholen van Morgen en AGION) 

Met het DBFM-programma Scholen van Morgen (Design - Build – Finance – Maintain) werd in 2006 

een inhaaloperatie voor scholenbouw opgestart. Op 9 juni 2010 werd de nv DBFM Scholen van Mor-

gen opgericht, een publiek-private samenwerking tussen de publieke actoren AGION (Agentschap 

voor Infrastructuur in het Onderwijs) en PMV (Participatiemaatschappij Vlaanderen) en aan pri-

vate kant BNP Paribas Fortis en AG Real Estate2.  

De schoolbesturen die via dit programma een project realiseerden, hebben daartoe een individu-

eel contract (iDBFM) gesloten met de nv DBFM Scholen van Morgen. De nv DBFM Scholen van Mor-

gen kreeg bij de start van de werken een zakelijk recht van het schoolbestuur. De vennootschap 

ontwerpt, bouwt, financiert en onderhoudt de infrastructuur voor een periode van dertig jaar 

vanaf de ingebruikname van de nieuwe infrastructuur. Op het einde van de contractperiode wordt 

de schoolinfrastructuur, in principe in goede staat, gratis overgedragen aan het schoolbestuur.  

In ruil betaalt het schoolbestuur gedurende dertig jaar een periodieke beschikbaarheidsvergoe-

ding. Die beschikbaarheidsvergoeding wordt gesubsidieerd door AGION.  

4 Reguliere financiering - mogelijke eigendomssituaties 

Onafgezien van het financieringsregime waarin de investering gerealiseerd werd, is het schoolbe-

stuur dat een beroep heeft gedaan op het N.W.F., op de D.I.G.O. of op AGION voor de realisatie 

van bouwwerken: 

• ofwel eigenaar van het goed waar de werken werden uitgevoerd;  

• ofwel houder van een zakelijk recht (erfpacht of opstalrecht) op het goed waar de werken 

werden uitgevoerd.  

In dit laatste geval kan het zakelijk recht slaan op:  

• ofwel een gebouw dat verbouwd en/of aangepast werd met overheidssteun. In dit geval is het 

schoolbestuur erfpachter of opstalhouder van een gebouw;  

• ofwel een terrein waarop een nieuw gebouw werd opgericht met overheidssteun. In dit geval 

is het schoolbestuur erfpachter of opstalhouder op de grond en tegelijk eigenaar van het 

nieuw opgerichte gebouw (voor de looptijd van het zakelijk recht).  

In de praktijk is iedere eigendomssituatie na de uitvoering van gesubsidieerde bouwwerken terug 

te brengen tot deze twee vermelde gevallen. Weliswaar zijn er in de praktijk meerdere gemengde 

situaties mogelijk die verder onderzoek vergen. 

5 Reguliere financiering - klassieke overdracht in geval van nieuwbouw 

(N.W.F. en D.I.G.O./AGION) 

5.1 Verloop 

Onafhankelijk van het financieringsregime waarin de investering werd gerealiseerd, verloopt de 

klassieke overdracht in 3 stappen: 

1) overdracht van het zakelijk recht op het terrein; hier is meestal de toestemming van de 

“naakte” eigenaar (verpachter) vereist; 

2) overdracht van de nieuw opgerichte gebouwen d.m.v. schenking; 

 

2 Ondertussen is PMV aan overheidszijde uit de vennootschap verdwenen.  
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3) overdracht van de lening mits het voorafgaand akkoord van de kredietinstelling. 

De overdracht van het zakelijk recht en eventueel van de nieuw opgerichte gebouwen (punten 1 

en 2) moet gebeuren bij notariële akte. Beide overdrachten kunnen overigens best opgenomen 

worden in éénzelfde notariële akte. De overdracht van de lening gebeurt onderhands. 

5.2 Kosten 

Aan de tussenkomst van een notaris zijn kosten verbonden.  

Ten eerste rekent de notaris ereloon aan voor zijn diensten. Dit ereloon is sinds 1 januari 2012 ook 

onderworpen aan 21 % btw.  

Daarnaast bestaan de notariskosten uit registratierechten. Registratierechten zijn een belasting 

die de fiscus heft wanneer een notariële akte wordt geregistreerd in een register. De notaris int 

de registratierechten en stort die door aan de fiscus.  

In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest hebben schoolbesturen van het gesubsidieerd onderwijs 

recht op een kosteloze registratie van de akten in der minne met betrekking tot hun onroerende 

goederen. Dit op voorwaarde dat het gaat om goederen die uitsluitend voor onderwijs bestemd 

zijn. Met “akten in der minne” worden alle notariële akten met betrekking tot onroerende goe-

deren bedoeld zoals aankopen, erfpacht, opstal, schenking, overdracht enzovoort.  

In het Vlaamse Gewest geldt weliswaar geen algemene vrijstelling van registratierechten voor on-

roerende goederen die bestemd zijn voor onderwijs, maar de kosten blijven erg beperkt. Vzw’s 

genieten van een volledige vrijstelling van registratierechten in geval van aankoop, ruil, verdeling 

of vestiging van een recht van erfpacht of opstal. Alleen in geval van een inbreng om niet of in ge-

val van een schenking tussen vzw’s wordt een forfaitaire schenkbelasting voorzien van 100 euro.  

Bijlagen bij akten zoals plannen of volmachten vallen echter niet onder deze vrijstelling en 

daarop wordt een vast recht (recht op geschriften) van 50 euro aangerekend.  

Ten slotte zijn ook de kosten van de hypothecaire overschrijving steeds verschuldigd. Deze kosten 

zijn sinds 1 januari 2017 forfaitair vastgesteld op 220 euro.  

Neem in geval van twijfel steeds contact op met onze Dienst Bestuur & organisatie (02 529 04 09 

of infra.dossiers@katholiekonderwijs.vlaanderen). 

5.3 De overdracht van nieuw opgerichte gebouwen door erfpacht in plaats van schenking 

In de hierboven beschreven werkwijze worden de nieuw opgerichte gebouwen van het oude naar 

het nieuwe schoolbestuur overgedragen door middel van een schenking (of de inbreng van een al-

gemeenheid om niet). Het oude schoolbestuur kan de nieuw opgerichte gebouwen ook in erfpacht 

(of opstal) geven aan het nieuwe schoolbestuur. 

De hierboven beschreven klassieke overdracht in 3 stappen wordt op deze wijze herleid tot een 

overdracht in 2 stappen: 

1) overdracht van de nieuw opgerichte gebouwen doordat het oude schoolbestuur deze in erf-

pacht of opstal geeft aan het nieuwe; 

2) overdracht van de lening mits het voorafgaand akkoord van de kredietinstelling. 

Deze werkwijze kan dus leiden tot soepele overdrachten tussen schoolbesturen. 

 Nochtans moeten de betrokken partijen oog hebben voor de volgende aandachtspunten: 
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• deze regeling houdt in dat het oude schoolbestuur behouden blijft als vzw. Immers deze vzw 

moet erfpacht of opstal geven aan het nieuwe schoolbestuur. Er moet vermeden worden dat 

er lege vzw's ontstaan met als enig praktisch doel een gebouw in opstal of erfpacht te geven. 

Denk er ook aan om de maatschappelijke doelstelling van die vzw bij te sturen;  

• er moet aandacht besteed worden aan de bepalingen in de oorspronkelijke akte van erfpacht. 

Zo moet gecontroleerd worden of de resterende looptijd toelaat dat er een erfpacht op het 

nieuwe gebouw kan afgesloten worden met een minimale looptijd van 27 jaar, zo niet dient 

de looptijd van de oorspronkelijke akte verlengd te worden; indien het nieuwe schoolbestuur 

gesubsidieerde investeringen wil uitvoeren is een zakelijk recht van minstens 30 jaar vereist;  

• het is aangewezen en in sommige gevallen verplicht om de instemming van de “naakte” eige-

naar (verpachter) te bekomen om de hele operatie door te voeren; 

• de einddatum van de oorspronkelijke erfpacht en van de nieuwe erfpacht vallen best niet sa-

men. 

5.4 Het verloop van een overdracht indien er geen sprake is van nieuwbouw 

In dit geval heeft het oude schoolbestuur bestaande gebouwen in erfpacht gekregen waarin met 

subsidie (van het N.W.F., van de D.I.G.O. of van AGION) renovatie- of verbouwingswerken werden 

uitgevoerd. Ook in dit geval blijft de overdracht beperkt tot 2 stappen: 

1) overdracht van de erfpacht op de bestaande gebouwen van het oude naar het nieuwe school-

bestuur; 

2) overdracht van de lening mits het voorafgaand akkoord van de kredietinstelling. 

M.b.t. de overdracht van de erfpacht dient te worden nagegaan in hoeverre hiervoor de toestem-

ming van de naakte eigenaar vereist is. 

Ook hier blijven de kosten beperkt tot de notariskosten, de kosten van overschrijving op het hypo-

theekkantoor en eventueel een vergoeding voor het recht op geschriften (zie hoger). 

5.5 Overdrachten en de herstructurering binnen een scholengemeenschap (enkel D.I.G.O. 

en AGION) 

In het decreet van 14 juli 1998 houdende diverse maatregelen met betrekking tot het secundair 

onderwijs en tot wijziging van het decreet van 25 februari 1997 betreffende het basisonderwijs, 

heeft de wetgever getracht om de bezwaren van de overdracht van gebouwen bij de herstructure-

ringen binnen een scholengemeenschap te ondervangen. Artikel 81 van vermeld decreet voorziet 

in een aantal afwijkende bepalingen ten opzichte van geciteerd artikel 19 van de wet van 29 mei 

1959 zoals gewijzigd door Onderwijsdecreet 1 van 5 juli 1989. Ondertussen vinden we die bepa-

lingen terug in artikel 66 van de Codex van 17 december 2010 Secundair Onderwijs. 

Artikel 66 van de Codex Secundair Onderwijs bepaalt: 

“Art. 66 Indien in een scholengemeenschap door een herstructurering van de school of van het 

onderwijsaanbod bepaalde infrastructuur niet langer gebruikt wordt voor het secundair onder-

wijs, dan kan het schoolbestuur deze gebouwen gebruiken voor het eigen niet-secundair onder-

wijs ofwel overdragen naar of ter beschikking stellen van een ander schoolbestuur van hetzelfde 

onderwijsnet die onderwijs van een ander niveau organiseert, een centrum voor leerlingenbege-

leiding, of een internaat. 

Als hierbij de eigendom of het zakelijk recht dat noodzakelijk was om in aanmerking te komen 

voor een subsidie van het Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs (Agion) overgaat naar 

het verkrijgende schoolbestuur of deze een zakelijk recht verwerft op het gebouw met een duur 
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gelijk aan de resterende termijn van het zakelijk recht dat het vroeger schoolbestuur bezit, 

treedt deze laatste in de rechten en verplichtingen ten opzichte van Agion. In dit geval is artikel 

19, § 2, van de wet van 29 mei 1959 tot wijziging van sommige bepalingen van de onderwijswet-

geving, niet van toepassing. 

Als de eigendom of het hiervoor vermelde zakelijk recht niet wordt overgedragen of gevestigd en 

het gebouw verder voor onderwijsdoeleinden wordt gebruikt, dan is artikel 19, § 2, van dezelfde 

wet, evenmin van toepassing. Het oorspronkelijke schoolbestuur blijft wel verantwoordelijk ten 

opzichte van Agion voor de naleving van de verplichtingen die werden aangegaan bij de toeken-

ning van de subsidie. 

Indien de infrastructuur waarvoor Agion subsidie heeft toegekend, afgebroken wordt, dan is arti-

kel 19, § 2, van dezelfde wet, evenmin van toepassing. 

Wordt de infrastructuur echter onttrokken aan één van de bestemmingen waarvoor een beroep 

kan worden gedaan op de tegemoetkoming van Agion zoals bepaald in artikel 13, § 1, van de-

zelfde wet, dan moet het schoolbestuur het gedeelte van de ontvangen subsidie, bedoeld in arti-

kel 19, § 2, van dezelfde wet, terugbetalen. Een terugbetaling wordt evenwel niet opgelegd in-

dien bij verkoop de opbrengst ten bedrage van de terug te betalen subsidie binnen een periode 

van twee jaar en met behoud van bestemming opnieuw wordt geïnvesteerd in subsidiabele infra-

structuur voor het onderwijs, voor een centrum voor leerlingenbegeleiding, of een internaat.” 

In de praktijk betekent dit dat er een grotere vrijheid van handelen bestaat in het geval van een 

herstructurering in een scholengemeenschap waarbij de ontvangen subsidies niet (gedeeltelijk) 

moeten worden terugbetaald. 

Aangezien het hier een Vlaamse bevoegdheid betreft, heeft artikel 66 van de Codex Secundair On-

derwijs geen uitwerking op de bouwprojecten die gerealiseerd werden onder het regime van het 

N.W.F. en waarvoor de federale overheid nog steeds bevoegd is. 

Deze regeling geldt bijgevolg enkel voor gebouwen die met tussenkomst van de D.I.G.O. of van 

AGION gebouwd of gerenoveerd werden. 

5.6 Versoepeling voorzien in het Ensordecreet (enkel D.I.G.O. en AGION) 

In toepassing van artikel 19 van het onderwijsdecreet XII (Ensordecreet), lijken er bij een wijzi-

ging van schoolbestuur in principe geen overdrachten meer nodig indien voor de gebouwen uitslui-

tend een tussenkomst van de D.I.G.O. of van AGION bekomen werd. 

Vernoemd artikel voegt immers aan artikel 19 van het decreet van 5 juli 1989 de volgende para-

graaf toe: 

“Bij een fusie van inrichtende machten waardoor er een nieuwe inrichtende macht ontstaat of bij 

een overname van de onderwijsbevoegdheid door een andere inrichtende macht, kan het gebouw 

waarvoor er een beroep werd gedaan op de D.I.G.O., met behoud van bestemming, worden over-

gedragen of ter beschikking worden gesteld van de nieuw bevoegde inrichtende macht door ge-

bruik te maken van één van de rechtsfiguren uit het burgerlijk recht. 

De nieuw bevoegde inrichtende macht treedt ten aanzien van de D.I.G.O. in de rechten en ver-

plichtingen van de oorspronkelijke inrichtende macht op voorwaarde dat de nieuw bevoegde in-

richtende macht eigenaar wordt van het gebouw of het zakelijk recht overneemt dat noodzake-

lijk was voor het bekomen van de subsidie door de D.I.G.O. Indien de nieuw bevoegde inrichtende 
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macht de eigendom of het zakelijk recht niet overneemt, blijft de oorspronkelijke inrichtende 

macht verantwoordelijk voor de naleving van de verplichtingen die door deze wet worden opge-

legd voor het bekomen van de subsidie”. 

Op voorwaarde dat de bestemming van het gebouw behouden blijft (onderwijs, internaat of 

C.L.B.), kan het gebouw waarvoor een beroep gedaan werd op D.I.G.O. of AGION ter beschikking 

worden gesteld van het nieuwe schoolbestuur “door gebruik te maken van één van de figuren uit 

het burgerlijk recht”. Dit betekent in de praktijk bijvoorbeeld dat het oude schoolbestuur de ge-

bouwen kan verhuren of gratis ter beschikking stellen van het nieuwe schoolbestuur. In dit geval 

blijft het oude schoolbestuur verantwoordelijk voor de naleving van de verplichtingen. 

Op het eerste zicht ogen deze bepalingen zeer aantrekkelijk voor de schoolbesturen die gecon-

fronteerd worden met de (soms complexe) problematiek van overdrachten.  

Nochtans zijn een aantal kanttekeningen hier op hun plaats:  

1) de bepalingen van artikel 19 van het Ensordecreet gelden enkel bij een fusie van schoolbestu-

ren of bij een overname van de onderwijsbevoegdheid door een ander schoolbestuur; 

 

2) de bepalingen van artikel 19 van onderwijsdecreet XII zijn enkel van toepassing op de over-

dracht van gebouwen waarvoor een tussenkomst van D.I.G.O. of AGION werd bekomen. Het 

betreft dus bouwprojecten waarvan het principieel akkoord dateert van na 1 januari 1989. 

Voor de overdracht van gebouwen waarvoor een tussenkomst van het N.W.F. werd bekomen 

blijven de hierboven beschreven regels van toepassing; 

 

3) indien gebruik wordt gemaakt van de bepalingen van artikel 19 van onderwijsdecreet XII om 

een gebouw waarvoor D.I.G.O. of AGION een tussenkomst verleende te verhuren of op een an-

dere wijze ter beschikking te stellen, moet de oude vzw-schoolbestuur blijven bestaan als 

rechtspersoon. Nochtans moet ook hier vermeden worden dat er “lege” vzw's ontstaan met als 

enig doel een gebouw te verhuren. Hou ook in het oog dat de maatschappelijke doelstelling 

van de oude vzw-schoolbestuur desgevallend wordt aangepast; 

 

4) in het geval er een lening werd aangegaan, dient het oude schoolbestuur bovendien over vol-

doende middelen te beschikken voor de aflossing van deze lening. 

 

5) Het nieuwe schoolbestuur dat een gebouw huurt of anderszins ter beschikking krijgt zal in dit 

gebouw geen bouwwerken met subsidies van AGION kunnen uitvoeren aangezien zij niet be-

schikt over een zakelijk recht (erfpacht of opstal) dat beantwoordt aan de vereisten van 

AGION. Het oude schoolbestuur kan evenmin subsidies bekomen bij AGION omdat dat school-

bestuur geen onderwijs (meer) inricht. 

6 Reguliere financiering: samenstelling dossier ‘overdracht schoolbestuur’ 

6.1 Voorafgaand aan de overdracht  

Voorafgaand aan de overdracht moeten de betrokken partijen de toestemming krijgen van het 

N.W.F. of van D.I.G.O. / AGION. Daartoe wordt bij AGION een aanvraagdossier ingediend met vol-

gende documenten.  

1) Officiële aanvraag om het akkoord te bekomen van NWF en AGION (ook als rechtsopvolger van 

D.I.G.O.) met betrekking tot de overdracht 

2) Een algemene motivering 
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3) Overeenkomst tussen het oude en het nieuwe schoolbestuur met betrekking tot de overdracht 

van alle rechten en plichten 

of  

een uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering van zowel de oude als de nieuwe 

inrichtende macht of schoolbestuur met beslissing en de aanvaarding tot de overdracht. 

4) Verbintenis van de eigenaar dat de bestaande erfpachtakte zal worden overgedragen aan het 

nieuwe schoolbestuur  

5) Informatie met betrekking tot het oude en het nieuwe schoolbestuur: publicatie in het Bel-

gisch Staatsblad van de statuten en samenstelling van de raad van bestuur van beide vereni-

gingen 

6) Huidige structuur en schoolbevolking 

7) Stand van afbetaling van de rentetoelagen (alleen indien subsidie werd verleend door het NWF) 

8) Indien van toepassing, akkoord van de bank met de overdracht van de lening 

9) Voor de subsidiedossiers die in behandeling zijn of bij AGION op de wachtlijst staan: 

• Het e-mailadres van de contactpersoon van de nieuwe inrichtende macht, zo nodig per 

overgedragen instelling 

• Een ondertekende verklaring van de nieuwe inrichtende macht waarin het rekeningnum-

mer en de naam van de titularis staan vermeld waarop de uitbetalingen kunnen gebeuren. 

Zo nodig per overgedragen instelling. 

 

Om vertragingen in lopende subsidiedossiers tot een minimum te beperken, raden wij aan om de 

aanvraag maar in te dienen wanneer het schoolbestuur over alle hierboven opgesomde documen-

ten beschikt.   

6.2 Na de overdracht 

Na de overdracht ontvangt AGION volgende documenten. 

1) Een kopie van de akte van overdracht van de betrokken onroerende eigendommen 

2) Bijvoegsel inzake overdracht van de lening naar het nieuwe schoolbestuur in drie originele 

exemplaren 

6.3 Bij terbeschikkingstelling (enkel D.I.G.O. of AGION)  

Indien in de overdracht enkel gebouwen betrokken zijn die gesubsidieerd werden door D.I.G.O. of 

AGION en de schoolbesturen zouden besluiten om op basis van artikel 19 van het onderwijsdecreet 

XII geen overdracht te doen, moet er in principe niets gebeuren naar de administratie. Nochtans is 

het wenselijk om met een eenvoudige brief te melden aan AGION welk nieuw schoolbestuur ge-

bruik zal maken van de gebouwen waarvoor de subsidie verleend werd.  

7 Overdracht van DBFM-projecten  

Voor gebouwen die opgericht of gerenoveerd werden via het DBFM-programma is, naast het 

schoolbestuur3 en AGION, een derde partij in het spel, met name de nv DBFM Scholen van Morgen 

 

3 In sommige iDBFM-contracten zijn meerdere schoolbesturen samen contractant. Zij zijn dan ook in solidum 
aansprakelijk voor de verplichtingen die het iDBFM-contract met zich meebrengt. Paragraaf 5.2 gaat zowel 
over de situatie waarbij één individueel schoolbestuur als contractant optreedt als over de situatie waarbij 
meerdere schoolbesturen samen in solidum als contractant optreden. In het laatste geval moeten de wijzi-
gingen die zich voordoen bij één van de betreffende schoolbesturen op dezelfde wijze behandeld worden als 
de wijzigingen bij het enige schoolbestuur-contractant.  
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(SvM). Het spreekt voor zich dat het schoolbestuur SvM op de hoogte brengt indien er zich wijzi-

gingen voordoen die een invloed hebben op de contractuele relatie tussen het schoolbestuur en 

SvM.  

Voor sommige zaken zoals de wijziging van de maatschappelijke zetel of van de persoon die het 

schoolbestuur rechtsgeldig mag vertegenwoordigen, volstaat een schriftelijke melding aan SvM. 

SvM zal vervolgens de wijziging(en) registreren en doorspelen naar AGION.   

Voor andere, wezenlijke, wijzigingen volstaat een loutere schriftelijke kennisgeving niet. We 

spreken over wezenlijke wijzigingen wanneer er een overdracht is van de rechten en plichten ver-

bonden aan het iDBFM-contract van het initieel contracterend schoolbestuur naar een ander 

schoolbestuur. In dat geval wijzigt immers de contracterende partij: dit blijkt uit het gegeven dat 

het initiële schoolbestuur-contractant een ander ondernemingsnummer heeft dan het nieuwe 

schoolbestuur.  Dit doet zich voor in geval van een fusie, ongeacht het fusieproces dat gevolgd 

wordt (ontbinding en overdracht van netto-actief, inbreng om niet van een algemeenheid of van 

een bedrijfstak of overdracht ‘ut singuli’) of bij een splitsing (gevolg van inbreng van een bedrijfs-

tak, van een overdracht ‘ut singuli’ of van een ontbinding met verdeling tijdens vereffening). 

Bij dergelijke wezenlijke wijzigingen moeten de betrokken schoolbesturen een specifieke proce-

dure volgen. SvM en AGION moeten immers VOORAF de overdracht van het iDBFM-contract uit-

drukkelijk goedkeuren. Zo niet riskeren de betrokken schoolbesturen een stopzetting van de 

DBFM-financiering en kan AGION desgevallend overgaan tot het terugvorderen van onterecht uit-

betaalde subsidies.  

SvM wil vooraf absolute zekerheid dat alle rechten en plichten verbonden aan het iDBFM-contract 

overgenomen worden door het nieuwe contracterende bestuur. Zo moeten de betrokken besturen 

kunnen garanderen dat het eigendomsrecht of ander zakelijk recht op de volledige bouwgrond zo-

als afgebakend in het iDBFM-contract integraal terechtkomt bij het schoolbestuur dat de gebou-

wen gaat gebruiken én dat de beschikbaarheidsvergoeding  zal betalen. Bovendien moet blijken 

dat het overnemend schoolbestuur voor het gebruik van de DBFM-gebouwen in aanmerking komt 

voor een beschikbaarheidstoelage. 

SvM zal niet alles zelf onderzoeken, maar rekent op AGION om te beoordelen of het nieuwe be-

stuur aan alle voorwaarden voldoet om subsidiëring door AGION te blijven ontvangen. Daarom zal 

SvM de toestemming tot overdracht maar geven nadat ook AGION zijn akkoord met de wijziging 

heeft betekend. 

Welke procedure moeten de betrokken besturen volgen in geval van een intentie tot over-

dracht van een iDBFM-contract?  

Vooraf willen we benadrukken dat de betrokken besturen best zo transparant mogelijk zijn in de 

gegevens die zij verstrekken aan SvM. Een voorafgaand overleg met de afgevaardigd bouwheer die 

SvM vertegenwoordigt, wordt aanbevolen om alles vlot te laten lopen. Aarzel niet om daarbij ie-

mand van onze Dienst Bestuur & organisatie te betrekken of het aan ons over te laten om het 

overleg te organiseren.  

De betrokken besturen moeten kunnen aantonen dat alle contracten die het oude schoolbestuur in 

het kader van het DBFM-project gesloten heeft, overgenomen worden door het nieuwe schoolbe-

stuur: 

• indien het oude schoolbestuur zelf geen eigenaar is: het zakelijk recht, gesloten tussen de ei-

genaar en het oude schoolbestuur 
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• het zakelijk recht, gesloten tussen het oude schoolbestuur en SvM 

• het iDBFM-contract, gesloten tussen het oude schoolbestuur en SvM 

De betrokken besturen bezorgen hiertoe aan SvM een voorstel tot overdracht in de vorm van de 

volgende documenten4: 

• een ontwerp van de fusie- of splitsingsakte opgesteld door een notaris inclusief de statuten 

van de nieuwe vzw/het nieuwe bestuur5 

• de laatste gecoördineerde statuten van de fuserende/splitsende vzw’s/besturen 

• een document (uittreksel uit verslag, fusie-overeenkomst,…) waaruit duidelijk blijkt dat het 

nieuwe schoolbestuur alle rechten en plichten verbonden aan het iDBFM-contract overneemt 

van het oude schoolbestuur 

SvM maakt zelf de ontvangen documenten over aan AGION. Nadat AGION aan SvM bevestigd heeft 

dat de overdracht geen gevolg zal hebben op de betoelaging van het DBFM-project en dat de ge-

meenschapswaarborg nog steeds van toepassing is, kan SvM een positief antwoord geven. 

Wanneer uiteindelijk de fusie of splitsing voltooid is en alle gerechtelijke formaliteiten zijn door-

lopen, zal er een addendum bij het iDBFM contract worden gevoegd om te bevestigen dat de 

nieuwe vzw de oorspronkelijk contracterende partij in het iDBFM-contract vervangt.  

Onderstaand schema vat kort de situatie samen bij “administratieve of operationele wijzigingen” 

en bij “wezenlijke wijzigingen”. Let er even op dat we naar analogie met het taalgebruik van 

SvM, spreken over inrichtende machten in plaats van schoolbesturen. 

Melding van eerder administratieve of operationele wijzigingen 

Inrichtende macht  SvM 

• Licht SvM schriftelijk in over de 
wijziging 

• Maakt de nieuwe statuten over 
aan SvM 

 • Neemt kennis van de stukken en 
registreert de wijziging 

• Informeert AGION over de wijzi-
ging 

 

Melding van wezenlijke wijzigingen 

Inrichtende 
macht 

 SvM  AGION  SvM 

• Licht SvM 
vooraf in over 
wijzigingsplan-
nen 

• Maakt de no-
dige stukken 
over  

 
 
 
 

• Maakt de stukken 
over aan AGION 
ter goedkeuring 

• Analyseert de 
stukken 

 • Analyseert de 
stukken 

• Geeft toestem-
ming voor wijzi-
ging 

• Bevestigt dat ge-
meenschaps-
waarborg van 
toepassing is 

 • Geeft toestem-
ming tot uit-
voering van de 
wijziging 

• Stelt adden-
dum iDBFM op 
en ondertekent 
het 

 

 

4 Katholiek Onderwijs Vlaanderen is hierover nog in overleg met SvM. Katholiek Onderwijs Vlaanderen wil nl. 
vermijden dat de besturen verplicht worden om bij alle overdrachten een notaris in te schakelen. Wordt ze-
ker vervolgd.  
5 Deze documenten zullen waarschijnlijk steeds een uitgestelde inwerkingtreding moeten hebben met de op-
schortende voorwaarde dat AGION & SvM hun akkoord geven. Belangrijk is ook de effectieve datum van over-
dracht: deze moet immers gelijk vallen met de overdracht van de onderwijsbevoegdheid. Zo niet loopt men 
het risico op een subsidieblokkering (zie ook het aandachtspunt timing onder punt (9) verder in deze nota)  
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Ook hier moet uiteraard de overdracht van het zakelijk recht gebeuren bij notariële akte. De 

overdracht van het iDBFM-contract gebeurt onderhands. 

Voor de notariskosten en de kosten verbonden aan het overschrijven van de akte op het hypo-

theekkantoor verwijzen we naar 5.2. 

8 Voor andere mogelijkheden, neem contact op met onze dienst 

Niet alle gevallen zijn terug te brengen tot de vereenvoudigde schema’s zoals hierboven beschre-

ven. Meestal doen zich op het terrein gemengde situaties voor die nader onderzoek vereisen om 

te komen tot de meest geschikte overdrachtprocedure met het gewenste resultaat in functie van 

de omstandigheden.  

Soms kan het aangewezen zijn om de rechtspersoon die geïnvesteerd heeft te behouden en om te 

vormen tot het nieuwe schoolbestuur. In dit geval is er van een overdracht geen sprake. 

Daarom worden directies en schoolbesturen van het katholiek onderwijs die geconfronteerd wor-

den met een probleem van overdracht uitgenodigd om contact op te nemen met de Dienst Bestuur 

& organisatie, Guimardstraat1 te 1040 Brussel, tel. 02/529 04 09, fax 02/529 04 91, E-mail:  

infra.dossiers@katholiekonderwijs.be . 

9 Tijdspad overdrachten – belangrijk aandachtspunt! 

Het is belangrijk om tijdig de overdrachtsprocedures op te starten. Indien niet alles op tijd en ten 

gronde geregeld is, loopt het bestuur immers een risico op een tijdelijke opschorting van de subsi-

diebetaling door AGION.  

In de praktijk zou alles tijdig moeten klaar liggen, ondertekend en geregistreerd, ingediend bij en 

goedgekeurd door AGION (en voor een DBFM-project, idem bij SvM) met als ingangsdatum het 

ogenblik van de overdracht van onderwijsbevoegdheid.  

mailto:infra.dossiers@katholiekonderwijs.be

