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Open Oproep 25

Een voorwoord om te lezen (over plannen en vertrouwen)

Met de lokale en provinciale verkiezingen net achter de rug – en lonkend naar de regionale 
verkiezingen - lijkt het moment ons opportuun om de nieuwe alsook de getrouwe lokale man-
datarissen opnieuw deelachtig te maken van de voordelen, urgenties en kwaliteiten van de 
Open Oproep. Daarenboven werd de procedure van de Open Oproep recent bijgesteld, dit om 
enerzijds blijvend te kunnen voldoen aan de Europese regelgeving en anderzijds de afspra-
ken ten aanzien van de outputspecifi caties beter te kunnen beheersen. Tenslotte mochten 
we tot ons groot genoegen vaststellen dat er recent zeer intrigerende nieuwe Open Oproep 
projecten opgeleverd en/of opgestart werden, en die willen we maar al te graag wereldkundig 
maken. Dit willen we doen via een handzame handleiding die op grote schaal verdeeld zal 
worden aan alle relevante en potentiële publieke bouwheren. De publicatie is momenteel in 
voorbereiding en zal tegen medio 2013 rondgestuurd worden.

Het leek ons tevens hoog tijd om het arsenaal van nagenoeg 25 Open Oproep procedures 
(meer dan 550 projecten) effectief publiek te maken. Hierbij gaat het niet louter over de win-
nende projecten maar over alle inzendingen. Deze database wensen we ter beschikking te 
stellen via onze nieuwe website die gepland staat om in de tweede helft van 2013 online te 
gaan. Wij vragen u dus nog even geduld te oefenen om deze Sisyphus arbeid te kunnen 
aanschouwen. 

Verder zijn we samen met u benieuwd naar de kersverse Nederlandse adaptatie van de Open 
Oproep, die sinds kort beschikbaar is via Architectuur Lokaal. Waar onze Open Oproep zich 
fl ink tien jaar geleden inspireerde op de ondertussen opgedoekte oproep van de Nederlandse 
Rijksbouwmeester, getuigen we heden van een omgekeerde interesse. Het Team Vlaams 
Bouwmeester hoopt in de nabije toekomst nog andere franchises van de Open Oproep te 

kunnen helpen realiseren, maar dit is in de praktijk niet evident. De reden daartoe is dat de 
Open Oproep gestoeld is op iets dat juridisch zeer kwetsbaar is: VERTROUWEN.  Het betreft 
hier vertrouwen tussen bouwheren en het Team Vlaams Bouwmeester, het vertrouwen tussen 
bouwheren en ontwerpers, het vertrouwen tussen het Team Vlaams Bouwmeester en ontwer-
pers en tenslotte, het vertrouwen tussen ontwerpers tout court. Dat waarborgen is heel wat. 

En dat vertrouwen trachten we door allerlei praktische verfi jningen verder te garanderen, 
onder meer door strenger te selecteren welke opdrachtgevers al dan niet klaar zijn om tot 
de Open Oproep toe te treden, door bouwheren te verplichten om een ondersteunend pro-
jectregisseur aan te stellen, alsook om het mandaat van het extern jurylid te verlengen tot 
aan de bouwaanvraagfase. Van de ontwerpers verlangen we fair play, opperste intelligentie 
en werk naar verloning. Wij zullen van onze kant des temeer inspanningen leveren om aan 
het begin van elk proces heel duidelijk te stipuleren wat de verwachte deliverables zijn. Dat 
betekent dan ook dat ontwerpers die deze specifi caties (bewust of onbewust) aan hun laars 
lappen niet meer in aanmerking zullen komen voor presentatie of beoordeling. We denken 
– niet exhaustief - aan de volgende zaken die ons reeds voor de voeten werden geworpen: 
het produceren van meer pagina’s dan gevraagd, een presentatiemaquette trachten binnen 
te smokkelen wanneer dit door de opdrachtgever expliciet gevraagd noch vergoed werd, een 
basisraming niet bij de projectbundel voegen maar bij de anonieme enveloppe waardoor het 
onmogelijk wordt deze op voorhand en in anonimiteit te controleren, etc… Beste ontwerpers, 
de Open Oproep in zijn huidige geoptimaliseerde versie staat op punt en kan aldus scherpere 
resultaten dan ooit helpen bewerkstelligen. Wij rekenen dan ook op uw vertrouwen en inspan-
ningen dienaangaande. Enkel zo kan de Open Oproep een lang leven beschoren blijven, in 
alle vertrouwen tussen alle partijen.

Peter Swinnen
Vlaams Bouwmeester
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OO2501
Ruiselede – De Zande
Volledige studieopdracht voor de verbouwing van 6 leefgroepen in de gemeenschapsinstelling de Zande, te Ruiselede.

Opdrachtgever  Vlaamse overheid, beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en  
   Gezin, agentschap Fonds Jongerenwelzijn, afdeling    
   Gemeenschapsinstellingen

Ligging   Bruggesteenweg 130, 8755 Ruiselede     
 
Budget   6.500.000 € excl. BTW en erelonen

Timing   Toewijzing opdracht aan de ontwerper: 1/10/2013
   Toewijzing opdracht aan de uitvoerder(s): fase 1  in 2014, fase 2  
   in 2015 en fase 3 in 2016
   Start werken: 2015, oplevering: 2018

Honorarium  globaal ereloon tussen 10 en 11 % (incl. stabiliteit en technieken)

Vergoeding  15.000 € excl. BTW per laureaat - 4 gegadigden 

De afdeling Gemeenschapsinstellingen van het agentschap Jongerenwelzijn beoogt een 
grondige renovatie van een aantal units van campus Ruiselede, opdat een volwaardige en 
eigentijdse dienstverlening verder kan worden gegarandeerd. 

In 1836 bouwde de ”Société de Bruges pour la Fabrication du Sucre de Betteraves” - 
onder impuls van het jonge België - een suikerfabriek in het Sint-Pietersveld te Ruiselede. 
Het prestigieuze project, ondergebracht in een imposant complex in  neoclassicistische 
fabrieksarchitectuur, kelderde nog dat eerste jaar omdat de arme zandgrond ongeschikt 
was voor de bietenteelt. In 1849 werden de gebouwen door de overheid, met algemeen 
inspecteur van de gevangenissen Edward Ducpétiaux als inspirator en architect Joseph 
Dumont als deskundige in de gevangenisbouw, met een minimum aan middelen heringericht 
tot hervormingsschool voor ‘criminele en verwaarloosde kinderen’. De oorspronkelijke 
gebouwen met de aangrenzende hoeve zijn volledig beschermd, evenals het omliggende 
landschap. De doelgroep en opdracht evolueerden mee met de tijd en momenteel worden in 
gemeenschapsinstelling De Zande, campus Ruiselede 80 jongens residentieel begeleid na 
een plaatsing door de jeugdrechter.

De opdracht betreft een totale  renovatie van ongeveer 4500 m² vloeroppervlakte en eventueel 
een geïntegreerde nieuwbouw van 300 m² vloeroppervlakte. Ook van belang zijn een 
bouwtechnische verbetering van de brandveiligheid, een betere klimaat- en energiebeheersing, 

conceptuele en materiële duurzaamheid, een effi ciënt maar discreet veiligheidsconcept, 
kwalitatieve concepten voor leefgroepen met hun diverse functies (keuken, kamers, leef- en 
woonruimte, ontspanning…) en voldoende sportinfrastructuur. Alle ingrepen zijn onderworpen 
aan de goedkeuring van het agentschap Onroerend Erfgoed, in uitvoering van de geldende 
klasseringsbesluiten. De uitvoering van de werken moet gefaseerd gebeuren, met het oog op 
de beschikbare kredieten en het behoud van het wettelijk voorziene aantal opnameplaatsen.

De evolutie in maatschappelijke opdracht en pedagogisch programma van een 
gemeenschapsinstelling kent meerdere dimensies. De uitdaging bestaat erin deze - inclusief 
een aantal schijnbare dualiteiten of spanningsvelden - passend te vertalen in de te renoveren 
infrastructuur van de units. Zo spelen belangrijke aspecten van vrijheidsberoving en veiligheid, 
die zich evenwel niet vertalen in detentie, met het oog op de hulpverleningsopdracht. Daarnaast 
ondersteunt de infrastructuur een sterk gestructureerd, residentieel pedagogisch regime dat 
optimaal wordt verzoend met de rechten van de jongeren. Deze zijn vervat in  het Decreet 
Rechtspositie voor Minderjarigen (DRPM) en vertaald naar bevindingen en aanbevelingen 
uit de recente doorlichting door het agentschap Zorginspectie. Bij de renovatie moet ook 
rekening worden gehouden met de differentiatie van het aanbod aan de hand van diverse 
hulpverleningsmodules (onthaal, time-out, diagnose, begeleiding en behandeling). Deze 
modules worden georganiseerd in leefgroepvorm (units). De toekenning van een module 
aan een bepaalde unit is evenwel tijdelijk en moet op termijn omkeerbaar zijn. Vervolgens 
situeren de hulpverleningsacties en -activiteiten zich op de as binnen-buiten en zijn een 
veelheid aan externe partners/actoren betrokken bij het hulpverleningstraject. Deze externen 
komen bovendien heel regelmatig binnen de instelling voor overleg en individuele activiteiten. 
Tenslotte worden activiteiten en de werking van een unit/leefgroep georganiseerd met de 
volledige groep, met subgroepen en/of individueel. Deze activiteiten kunnen gebeuren onder 
toezicht, maar evengoed via monitoring op afstand. Ook dat moet worden gefaciliteerd door 
de gerenoveerde infrastructuur.

De opdrachtgever wenst voor deze opdracht een team aan te stellen dat uitgebreide 
aandacht heeft voor de opgelegde timing en het beschikbare budget en dat de verschillende 
studieonderdelen zoals architectuur, stabiliteit en technieken kan integreren in één geheel.
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OO2502
Dessel – NIRAS
Volledige studieopdracht voor het ontwerp van het communicatieparcours van het geïntegreerd project van oppervlakteberging van 
het categorie A-afval in Dessel.

Opdrachtgever  NIRAS – nationale instelling voor radioactief afval en verrijkte   
   splijtstoffen
Ligging   Gravenstraat en Kasteelsedijk, 2480 Dessel
Budget   9.000.000 € btw excl. voor het investeringsbedrag van het gebouw
   1.300.000 € btw excl. voor het investeringsbedrag van de koker
   2.600.000 € btw excl. voor de omgevingsaanleg
Timing   Toewijzing van de opdracht aan de ontwerper(s): december   
   2013 
Honorarium  architectuur: min 6% en max 8% 
   stabiliteit: min 1,5 % en max 2,5%
   technieken + duurzaamheid: min 2,5% en max 3,5% 
   [Percentages worden toegepast op het totaal investeringsbedrag  
   van het gebouw en de koker of cAt-walk.]
   omgevingsaanleg: min 6% en max 8%[Percentage wordt   
   toegepast op het totaal investeringsbedrag van het aandeel   
   omgevingsaanleg]
Vergoeding  €18.000 excl. btw per laureaat – drie gegadigden

NIRAS, de Nationale Instelling voor Radioactief Afval en verrijkte Splijtstoffen, werkte 
de voorbije jaren intensief aan een permanente oplossing voor het Belgische laag- en 
middelactief, kortlevend afval (het zogenaamde categorie A-afval). Het resultaat is het 
cAt-project. Het geheel staat niet alleen voor de veilige berging aan de oppervlakte van dit 
radioactieve afval, maar ook voor verschillende andere projecten die een positieve impact 
zullen hebben op de werkgelegenheid, de welvaart en het welzijn in de regio. De berging zal 
gerealiseerd worden op de nucleaire bedrijvenzone van Dessel en Mol, ten noorden van het 
kanaal Bocholt-Herentals.
Om een duurzaam en lokaal verankerd draagvlak te verwerven voor de oppervlakteberging, 
werden de principes van co-design gevolgd. Dit houdt in dat de lokale partnerschappen 
STORA (van de gemeente Dessel) en MONA (van de gemeente Mol) volwaardige partners 
zijn in het plan- en het besluitvormingsproces.
Het toekomstige communicatieparcours is een belangrijk onderdeel van het cAt-project 
en was een voorwaarde van de gemeente Dessel om de berging te aanvaarden. Het 
communicatieparcours heeft een tweeledig doel: enerzijds bezoekers informeren over 
het beheer van radioactief afval en over de berging. Anderzijds de infrastructuur van het 
communicatieparcours zoveel mogelijk ten dienste stellen van de lokale gemeenschap. 
Het communicatieparcours omvat verschillende onderdelen die één samenhangend geheel 
vormen: 
- Een communicatiecentrum waarin zijn ondergebracht een contact- en onthaalcentrum, een 
themapark over het beheer van radioactief afval  en een digitaal en interactief netwerk (DIN). 

De inrichting van het themapark valt buiten deze ontwerpopgave
- In de buitenruimte rond het communicatiecentrum worden programma’s ingeplant die 
de werking van het communicatiecentrum ondersteunen. Het gaat onder meer om een 
bezoekersparking, een weide voor kleinschalige openluchtevenementen en een terras met 
speelruimte. De buitenprogramma’s moeten geïntegreerd worden in één samenhangend en 
natuurlijk landschapspark van ruim 15 ha.
- De cAt-walk is een 600 meter lange, kokervormige passerelconstructie die bezoekers op een 
hoogte van zeven meter tot bij een aantal gebouwen in de beveiligde nucleaire zone voert. 
In deze gebouwen kunnen ze de bewerkingen bekijken die het radioactief afval ondergaat 
voorafgaand aan de oppervlakteberging. De cAt-walk is meer dan een louter utilitaire 
constructie, maar een blikvanger en visitekaartje voor de bergingssite. 
Via de procedure van de open oproep wensen NIRAS en de partnerschappen STORA en MONA 
een multidisciplinair ontwerpteam aan te stellen voor het volledige communicatieparcours. 
Rekening houdend met de variatie en complexiteit van de opgave, moeten in het ontwerpteam 
minimaal een architect, een landschapsarchitect en een interieurontwerper opgenomen 
worden. 
Daarnaast moet het ontwerpteam een sterke procesbereidheid aan de dag leggen, teneinde 
het draagvlak dat verworven werd bij de lokale gemeenschap verder te versterken tijdens de 
uitwerking van het communicatieparcours. De ontwerper moet ook een hoog ambitieniveau 
nastreven  op het vlak van architectuur en duurzaam bouwen. Het verdient aanbeveling om 
een expert inzake duurzaamheidstechnieken op te nemen in het ontwerpteam. 
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OO2503
Oostende – sociaal woonproject
Volledige studieopdracht voor de bouw van een appartementencomplex te Oostende.

Opdrachtgever  De Gelukkige Haard 

Ligging   Karel Goetghebeurstraat, 8400 Oostende

Budget   afhankelijk van het aantal te realiseren woningen, min 60   
   woningen en max 100 woningen, volgens NFS2 (VMSW).  

Timing   Toewijzing van de opdracht aan de ontwerper(s): 2013

Honorarium  ereloon architectuur: Barema 2006.1 VMSW
   Ereloon stabiliteit en technieken: volgens richtlijnen VMSW,   
   modelcontract R1-2005. 

Vergoeding  €4.500 excl. btw per laureaat – vijf gegadigden

De Gelukkige Haard is een sociale huisvestingsmaatschappij met een actueel patrimonium 
van 1678 wooneenheden. Deze zijn verspreid over het grondgebouw Oostende en Bredene.
Binnen het huidige stedenbouwkundige kader is er een maximum van ca 140 appartementen 
te realiseren op dit perceel.

De opdrachtgever heeft een voorkeur voor minimum 60 woningen en een maximum van ca 
100 appartementen. 

Van de ontwerpers wordt een gemotiveerd antwoord verwacht op de vragen naar leefbaarheid 
in de wijk, het aantal woningen, de kwaliteit van de woningen, etc . Het evenwicht tussen de 
verschillende antwoorden zal de basis vormen voor de uiteindelijke keuze.
Kortom, er wordt van de ontwerpers een boeiend en intelligent antwoord verwacht over 
collectief sociaal wonen.

Voor De Gelukkige Haard zijn leefkwaliteit en duurzaamheid de belangrijkste pijlers. Al van 
in 1970 werden onze woningen en appartementen geïsoleerd en geventileerd. Daarom 
hebben wij besloten om voor dit project samen te werken met de hogeschool Gent, afdeling 
bouwkunde onder leiding van Prof. Ir. P. Ampe,  om de energie-effi ciëntie te optimaliseren. 
Het is de bedoeling om een  energie-neutraal gebouw  te realiseren. De ontwerper dient 
samen te werken met een team onderzoekers, die de gebouwen zullen doorrekenen naar hun 

performantie. De onderzoekers zullen de geoptimaliseerde samenstelling van de bouwschil 
en de te gebruiken technieken bepalen, dit in overleg met de bouwheer, ontwerpers en 
deskundigen.

De ontwerper dient de volgende verdeling te voorzien:

1. 40% met 1 slaapkamer waarvan de slaapkamer een min oppervlakte heeft van 16m²
2. 60% met 2 slaapkamers waarvan 1 slaapkamer een oppervlakte heeft van min 16m² en 1 
slaapkamer met een oppervlakte van min 12m²
3. De gelijkvloerse appartementen dienen voorzien te worden voor rolstoelgehandicapten
4. Er dient in de kelder, per appartement,  een berging te worden voorzien met een oppervlakte 
welke het toelaat een fi ets te stallen.
5. De kelder voorziet ook een parkeergarage met 60 garages.
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OO2504
Sint-Gillis-Waas – gemeentehuis
De volledige studieopdracht voor de nieuwbouw van een bestuurs- en dienstencentrum te Sint-Gillis-Waas.

Opdrachtgever   gemeentebestuur Sint-Gillis-Waas

Ligging   Burgemeester Omer de Meyplein en omgeving, 
   9170 Sint-Gillis-Waas

Budget   € 5.000.000 incl. btw excl. erelonen

Honorarium  globaal ereloon minimum 9,5% -  maximum 11% (incl    
   architectuur, stabiliteit en technieken)

Vergoeding  € 5.000 excl. btw per laureaat – vijf gegadigden

De gemeente Sint-Gillis-Waas is een landelijke gemeente, met net geen 19.000 inwoners, 
gelegen ten noorden van Sint-Niklaas en tegen de grens met Nederland. Sinds de fusie van 
1977 behoren ook De Klinge, Sint-Pauwels en Meerdonk tot Sint-Gillis-Waas.

De administratieve diensten, gelegen aan de rand van de dorpskern en langs het gemeentepark, 
zijn verspreid over onderling met elkaar verbonden gebouwen. Ze zijn deels gehuisvest in het 
beschermd monument kasteel De Vaulogé, deels in gerenoveerde woonhuizen en deels in 
een meer recent administratief centrum.

Het gemeentebestuur kiest resoluut voor een nieuwe benadering van de relatie met de 
klant, waarbij deze één centraal aanspreekpunt krijgt. In het kader van deze optimalisatie 
en modernisering van de organisatie zullen de diensten worden gecentraliseerd en wordt de 
volledige site opnieuw ingericht.

De gemeente heeft een haalbaarheidsstudie laten uitvoeren voor het verder ontwikkelen van 
de huidige locatie tot administratieve site. Dit resulteerde in een nieuwe stedenbouwkundige 
visie over de ganse site. 

De gemeente wenst niet enkel een ontwerp voor een nieuw bestuurs- en dienstencentrum in 

symbiose met het kasteel maar ook voor de herinrichting van het openbaar domein rondom, 
met daaraan gekoppeld een visie op de ruimere omgeving. De herinrichting van het kasteel 
maakt ook deel uit van de opdracht.

Het gemeentebestuur zal voor de uitvoering een samenwerking aangaan met een privé-
partner en fi nanciële instelling. De ontwerper kan voor de uitvoering van het project ook eigen 
voorstellen van publiek-private samenwerking voordragen. Het is evenwel niet nodig dat de 
ontwerper zelf private partners werft.

De architectuur is bij voorkeur open en transparant, gebruiksvriendelijk en laagdrempelig. 
Tevens streeft de gemeente naar een duurzaam, energiezuinig en fl exibel gebouw. Er wordt 
rekening gehouden met de laatste ontwikkelingen op het vlak van communicatie en informatie-
ontsluiting in de meest brede zin van het woord. Van de ontwerper wordt tevens affi niteit met 
interieurarchitectuur verwacht.
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OO2505
Puurs – masterplan Hondsmarkt
Volledige studieopdracht voor de opmaak van een masterplan voor de Hondsmarkt en omgeving te Puurs, opmaak van een RUP en 
uitvoering van het masterplan.

Opdrachtgever  gemeente Puurs

Ligging   het gebied omschreven door het Dorpshart, Palingstraat,   
   Violetstraat, Hooiveld, Hof-ten-Berglaan, Reststraat, spoorweg   
   (Puurs-Dendermonde), R. Verbelenstraat, Schuttershofstraat tot  
   aan het gemeentehuis, Hoogstraat, 2870 Puurs

Budget   opmaak masterplan: € 60.000 excl. btw 
   opmaak RUP: forfaitair ereloon op basis van het masterplan
   uitvoeringsopdracht: budget nog niet gekend, afhankelijk van   
   masterplan 

Timing   Toewijzing van de opdracht aan de ontwerper(s): oktober 2013

Honorarium  KVIV Barema I klasse 2, min KVIV-2% en max KVIV (uitvoering)

Vergoeding  €6.500 excl. btw per laureaat - 5 gegadigden

Nieuwe uitdagingen in het centrum van Puurs! Puurs zet de kernversterking verder om 
het plaatje rond te maken.

Puurs is een economisch knooppunt, centraal gelegen op de grootstedelijke noord-zuidas 
Antwerpen-Brussel en de kleinstedelijke oost-westas Sint-Niklaas-Mechelen. 
De voorbije jaren heeft Puurs veel geïnvesteerd in de toekomst van de gemeente. Het versterken 
van de woonkernen, aandacht voor open ruimte, het stimuleren van de ondernemingsgeest,…  
Het centrum van Puurs onderging recentelijk een facelift: de centrumstraten werden 
heraangelegd, het kernversterkend project Dorpshart werd gerealiseerd. Puurs komt tot leven!
Het gemeentebestuur wenst deze nieuwe impuls te verruimen door de opmaak van een 
masterplan voor de westelijke kant van Puurs centrum met focus op 5 projectzones:
(1) Het nieuwe Dorpshart en het cultureel centrum De Kollebloem worden met elkaar verbonden 
door de Hondsmarkt en het Kloosterhof, beide ingericht als parkeerpleinen. De beleving van 
deze verbindingsruimte kan sterk verbeterd worden (woonproject, horeca, groen…)
(2) Het gemeentehuis situeert zich tussen de Hoog- en de Schuttershofstraat. Het 
gemeentehuis is verouderd en aan vernieuwing toe. 
(3) Het binnengebied achter de Sint-Pieterskerk tot aan de museumspoorweg (oude lijn 
Puurs-Dendermonde) fungeert momenteel als parkeerplaats. Een woonproject kan hier 
gerealiseerd worden waarbij de link tussen de woonwijk Keulendam (met recent een aantal 
nieuwe ontwikkelingen) en het centrum op een kwaliteitsvolle manier ingericht wordt.

(4) In het centrum bevindt zich nog een vrij groot onbebouwd binnengebied tussen het 
Hooiveld en Hof-Ten-Berglaan. Een doordacht woonconcept moet uitgewerkt worden waarbij 
wonen in het centrum ten volle beleefd wordt.
(5) Het uitwerken van een samenhangend stedenbouwkundig concept voor de verschillende 
gebouwen van het cultureel centrum De Kollebloem.

Het uitvoeren van deze opdracht gebeurt bij voorkeur door een interdisciplinair team dat de  
competenties van stedenbouw, architectuur en landschapsarchitectuur omvat.
Het masterplan zal uiteindelijk vertaald worden in de opmaak van een ruimtelijk uitvoeringsplan 
en/of  concrete uitvoeringsplannen.

De opdrachtgever kan besluiten om het geheel dan wel een deel van de opdrachten voor 
de uitvoering of het RUP te gunnen aan het ontwerpteam. De opdrachtgever is daartoe niet 
verplicht. Indien het masterplan niet tot verdere uitvoering leidt, dan kan de opsteller ervan 
geen rechten van schadevergoeding doen gelden.
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Tim Van de Velde
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provincie Antwerpen, opname 2007 (AGIV), AGIV & provincie Antwerpen
provincie Oost-Vlaanderen, opname 2006 (AGIV), AGIV & provincie Oost-Vlaanderen

provincie Limburg, opname 2007 (AGIV), AGIV & provincie Limburg
provincie Vlaams-Brabant, opname 2007 (AGIV), AGIV & provincie Vlaams-Brabant

provincie West-Vlaanderen, opname 2006 (AGIV), AGIV & provincie West-Vlaanderen
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