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Directiecomité 

 
Notulen van de vergadering van 

6 augustus 2018 

 
AANWEZIG 
Mevrouw: Loozen 
De heren: Dekeyser, Hermans, Lemmens en Taverniers,  
 
Wonen de zitting bij vanuit management Fluvius: de heer Bellers 
 
Vertegenwoordigd door volmacht: / 
AFWEZIG/VERONTSCHULDIGD:  Mevr. Mostaert en Dhr. Meulemans 
Voorzitter:  Dhr. Hermans 
Secretaris : Dhr. Bellers 
 

 
AGENDAPUNTEN EN BESLUITEN: 

 
 

1. Goedkeuring verslagen vergadering dd. 11/06/2018 en 4/07/2018 
 
De verslagen van deze vergaderingen worden goedgekeurd. 
 
 

2. Personeel 
 

Geen punten 
  
 

3. Financieel 
 

Geen punten 
 

 
4. Investeringen 

 
a) Stand van zaken dossier Casters 

 
In navolging van de beslissing van de RvB van 22/06/2018 werd door de advocaat van 

Infrax aan de advocaat van Casters een aangepast voorstel van overgemaakt met 

betrekking tot het dossier Leenhaagstraat. Dit voorstel betrof een overeenkomst tussen 

partijen, waarbij Infrax in naam en voor rekening van Riobra: 

- Onder voorbehoud van alle rechten en zonder nadelige erkentenis, ten voorlopige titel 

een totaalbedrag van 500.000 € betaalt, dat haar eventuele aansprakelijkheid voor de 

door Casters vooropgestelde schade moet dekken; 

- Dit bedrag uitbetaalt in 2 schijven, zijnde een eerste schijf onmiddellijk en een tweede na 

afwerking van het bufferbekken; 

- Akkoord gaat – onder voorbehoud van alle rechten – met de vordering van Casters tot 

het aanstellen van een gerechtsdeskundige zodat de rechter op tegenstelbare wijze een 
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definitieve uitspraak kan doen over de gegrondheid en eventuele hoogte van de 

schadevergoeding. 

Tevens werd voorgesteld – gelet op de financieel precaire situatie van Casters – om 5% van dit 

bedrag te storten op derdenrekening van de advocaat van Casters en dit met het oog op de 

provisionering van de aan te stellen gerechtsdeskundige. 

 

Aan Casters werd meegedeeld dat dit aanbod geldig bleef tot eind juli. 

 

Onze raadsheer heeft in de maand juli een email ontvangen van de raadsheer van Casters 

waarin deze instemt met de overeenkomst mits rekening wordt gehouden met enkele 

bemerkingen/voorstellen: 

- Verduidelijken dat er een aanvullend bedrag zal betaald worden zo uit de finale 

conclusie van de rechter zou blijken dat de geleden schade hoger zou zijn dan de 

betaalde 500.000 € 

- Opsplitsen van het bedrag van 500.000 € in twee schijven, resp. 375.000 € en 125.000 € 

ipv twee gelijke schijven. Dit omdat verwezen wordt naar mogelijke meerwerken bij de 

realisatie van het bufferbekken. 

- De raadsheer van Casters wenst geen derderekening te creëren en stelt dat de 

noodzaak hiertoe eveneens vervallen is gelet op de recente beslissing van de rechter 

om een gerechtsdeskundige aan te duiden in dit dossier. 

 

Na discussie beslist het directiecomité als volgt: 

 

- Het directiecomité heeft geen probleem met de verfijning van de tekst die voorgesteld 

wordt waarbij de aansprakelijkheid van Infrax zal gelden volgens de uitspraak van de 

rechter (en dus niet in alle gevallen beperkt blijft tot 500.000 euro), mits duidelijk is dat 

dit geen betrekking heeft op het aandeel van de gemeente (die mede-opdrachtgever is) 

maar dus wel het eventuele aandeel van Tractebel dekt (bij wie wij dus desgevallend 

zouden moeten gaan recupereren). 

- Het directiecomiité gaat niet akkoord met de wijziging van de eerste schijf van 250.000 

euro  naar 375.000 euro. De discussie over het bufferbekken is immers geen onderwerp 

van de claim rond rendementsverlies die nu voor de rechtbank voorligt. Het gaat over 

werken die volgens het lastenboek moeten uitgevoerd worden en waarvoor de 

vergoeding zoals gewoonlijk na uitvoering kan gevorderd worden, desgevallend via 

verrekening ingeval van niet voorziene meerwerken (voorafbetaling van die werken is 

niet in overeenstemming met de AUR). Vertraging van de uitvoering van die werken 

wegens een discussie over de kosten, is  verboden  volgens  de  AUR. 

- Het directiecomité kan akkoord gaan met een verwijzing naar het inmiddels 

tussengekomen tussenvonnis tot aanstelling van de deskundige voor wat de 

tenlasteneming van kosten betreft van de provisionering deskundige. 

 

Enkel dit laatste punt is een afwijking van de eerdere beslissing van de raad van bestuur. 

Echter, gezien de uitspraak van de rechter dd. 30/07/2018 waarbij een gerechtsdeskundige 

wordt aangesteld (dhr. Didier De Buyst) en waarbij aan Infrax, De Watergroep en Casters wordt 

gevraagd om iedere 1/3° te provisioneren, is deze beslissing van de raad van bestuur 

achterhaald. 
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Dit standpunt zal via de raadsheer worden overgemaakt aan tegenpartij. 

 
 

5. Exploitatie 
 

a) Toelichting bij persberichten ivm brief watersector 
 
Naar aanleiding van de recente persberichten waarbij men liet uitschijnen dat de sector 
kritiek zou hebben op het beleid van minister Schauvliege geeft dhr. Bellers korte 
duiding bij de achtergrond van dit persbericht. 
Het persbericht verwijst naar een document dat door diverse actoren in de watersector is 
opgesteld en dat op een positieve manier wil oproepen tot nieuwe initiatieven waarbij 
krachten gebundeld worden om te zoeken naar oplossingen voor de uitdagingen waar 
we voor staan. Dit document werd eveneens constructief besproken met het kabinet 
Schauvliege. Jammer genoeg heeft één van de partners op eigen initiatief het document 
verzonden naar de pers en zijn hier de verkeerde accenten gelegd. 
 
Het directiecomité neemt kennis van deze context. 
  

6. Feedback RvB Fluvius 
 

a) Geen punten 
 
 

7. Agenda Raad van Bestuur 
 
Alle punten van de agenda worden hernomen tijdens de volgende raad van bestuur. 
 

8. Varia en rondvraag 
 

Dhr. Taverniers meldt dat er problemen zijn met de dienstverlener van de kolkenruiming 
omdat deze de gemaakte afspraken met de stad niet respecteert, met alle praktische 
gevolgen van dien. Dhr. Bellers stelt dat dit zal worden bekeken. 

 
 

Ondertekening van de notulen 
 
 
 
 
Jos Hermans Raf Bellers 
Voorzitter Secretaris 


