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BIJLAGE 1a 

OVEREENKOMST ‘MILIEUZORG OP SCHOOL’ (MOS) 
 

‘Verderzetten van het educatief project 

Milieuzorg op School (MOS) in de Vlaamse scholen 5 

voor de periode 01/09/2010 - 31/08/2015’ 

 

Tussen : 

enerzijds  

het Vlaams Gewest, vertegenwoordigd door de Vlaamse Regering, voor wie op-10 

treedt Joke Schauvliege, Vlaams minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur, 

hierna genoemd de OPDRACHTGEVER ; 

en anderzijds  

het Provinciebestuur van (naam provincie)………………, vertegenwoordigd door 
de Gouverneur, (voornaam, naam) ………………………………………..,           15 

de Provinciegriffier, (voornaam, naam)……………………………………………. 
en de, Gedeputeerde (voornaam, naam) ………………………………. 

handelend in uitvoering van het besluit van de Deputatie 

van (datum) ……… , 

hierna genoemd de OPDRACHTHOUDER ; 20 

is overeengekomen wat volgt : 

 

Artikel 1. Voorwerp van de overeenkomst  

De overeenkomst heeft betrekking op de verdere implementatie in de provincie 
van Milieuzorg op School (MOS), een educatief milieuzorgsysteem voor het ba-25 

sis- en secundair onderwijs, waarvan als bijlage een uitvoerige projectbeschrijving 
(bijlage 1). Deze projectbeschrijving maakt integraal deel uit van deze overeen-
komst. 

Het MOS-project is een gezamenlijk project van de Vlaamse overheid als 
OPDRACHTGEVER met de vijf Vlaamse provincies en de Vlaamse Gemeen-30 

schapscommissie: zij worden in de tekst samen aangeduid als de 
OPDRACHTHOUDERS (mv). 

De overeenkomst loopt van 1 september 2010 tot en met 31 augustus 2015.  Jaar-
lijks wordt voor het komende begrotingsjaar een dienstbevel gevraagd aan de mi-
nister bevoegd voor Leefmilieu na advies van de Inspectie van Financiën. 35 
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Artikel 2. Uitvoering en taakverdeling 

Artikel 2.1. Opdracht en personeel 

Artikel 2.1.1. Opdracht en taken 40 

De OPDRACHTHOUDER en de OPDRACHTGEVER engageren zich gezamen-
lijk tot de verdere implementatie van het educatief milieuzorgsysteem ‘Milieuzorg 
op School’ (MOS) in het basis- en secundair onderwijs, conform de bijgevoegde 
projectbeschrijving. 

De MOS-coördinatie (OPDRACHTGEVER) en de Ecocampus-coördinatie van 45 

het departement LNE zorgen voor de wederzijdse afstemming tussen het MOS-
project enerzijds en het Ecocampus-project anderzijds o.a. door regelmatig over-
leg en de uitwisseling van agenda’s en verslagen van de respectieve begeleidings-
commissies.  Er wordt overleg georganiseerd tussen de MOS-begeleiders en de 
Ecocampus-begeleiders. 50 

MOS blijft de contacten met de lerarenopleidingen in de hogescholen onderhou-
den. 

In uitvoering van de Decade voor Educatie voor Duurzame Ontwikkeling (EDO) 
van de Verenigde Naties (2005-2014) en in uitvoering van het operationeel pro-
ject EDO van de Vlaamse Strategie voor Duurzame Ontwikkeling engageren de 55 

OPDRACHTHOUDER en de OPDRACHTGEVER zich tevens om het MOS-
project expliciet te kaderen binnen de Strategie voor Educatie voor Duurzame 
Ontwikkeling van de UNECE. 

Scholen worden MOS-school door het ondertekenen van een milieubeleidsverkla-
ring en krijgen vervolgens een logo 1, 2, 3 als erkenning voor het niveau van kwa-60 

liteit dat ze halen en vervolgens een tweejaarlijks opnieuw te verdienen groene 
vlag als erkenning voor de continuïteit van educatieve milieuzorg die scholen rea-
liseren. De kwaliteitscriteria zijn opgenomen in de bijgevoegde projectbeschrij-
ving. 

Scholen die een derde logo behaald hebben, worden automatisch en niet-65 

nominatief geregistreerd als Eco-School van de FEE (Foundation for Environ-
mental Education).  Logo 3-scholen die continuïteit geven aan educatieve milieu-
zorg via het MOS-project kunnen een groene vlag verdienen.  Deze scholen kun-
nen tevens partner worden in het internationale netwerk van de FEE (Eco-
Schools). 70 

De groene vlag wordt toegekend voor een periode van twee jaar.  Aan de toeken-
ning van de eerste groene vlag gaat een waarderingsbezoek/controlebezoek door 
de MOS-begeleiding vooraf. 

De OPDRACHTGEVER is verantwoordelijk voor de communicatie met het in-
ternationale netwerk van de FEE (Eco-Schools) en voor de coördinatie ervan op 75 

Vlaams niveau. 

Voor de uitvoering van het MOS-project wordt een zelfde overeenkomst afgeslo-
ten met elk van de 5 Vlaamse provincies en met de Vlaamse Gemeenschapscom-
missie teneinde de doelstellingen van het MOS-project gezamenlijk en als één 
ploeg te realiseren. 80 
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De implementatie van MOS op het eerstelijnsniveau en de coördinatie op provin-
ciaal/VGC niveau zijn opdrachten voor de OPDRACHTHOUDER. Ook logo 3-
scholen, die al of niet streven naar de groene vlag, kunnen een beroep doen op de 
ondersteuning van de OPDRACHTHOUDER voor de continuering van MOS.  De 
administratie en opvolging van groene vlag-scholen i.v.m. de deelname aan het 85 

internationale netwerk van Eco-Schools is de verantwoordelijkheid van de 
OPDRACHTGEVER. 

De coördinatie van het MOS-project op Vlaams niveau is een opdracht voor de 
OPDRACHTGEVER. 

De taakverdeling voor de implementatie van MOS gebeurt altijd in overleg tussen 90 

de OPDRACHTGEVER en de OPDRACHTHOUDER.  Een niet-limitatieve lijst 
van een taakverdeling is richtinggevend opgenomen in de projectbeschrijving bij 
deze overeenkomst die in het overleg tussen OPDRACHTGEVER en 
OPDRACHTHOUDERS verder verfijnd kan worden. 

De OPDRACHTGEVER neemt binnen de beschikbare kredieten de werkingskos-95 

ten op Vlaams niveau voor taken, opdrachten en materialen op zich. 

De OPDRACHTHOUDER neemt binnen de beschikbare kredieten de werkings-
kosten op provinciaal niveau voor taken, opdrachten en materialen op zich. 

De OPDRACHTHOUDER is verantwoordelijk voor de netwerkvorming op pro-
vinciaal/BHG niveau. 100 

De OPDRACHTGEVER is verantwoordelijk voor de netwerkvorming op Vlaams 
niveau. 

Artikel 2.1.2. Verbintenis 

De OPDRACHTHOUDER engageert zich om de implementatie van het educatief 
milieuzorgsysteem in het basis- en secundair onderwijs na te streven. De verbin-105 

tenis houdt in  

1. dat binnen de termijn van 5 schooljaren (01/09/2010 – 31/08/2015) de 
OPDRACHTHOUDERS samen ernaar streven om in Vlaanderen en het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest 

- minstens 80 % Vlaamse basisscholen en minstens 82 % Vlaamse secundaire 110 

scholen de MOS-milieubeleidsverklaring hebben ondertekend  

- van deze scholen minstens 68 % een dossier hebben ingediend voor het beha-
len van een logo 1, 2 of 3 

- van de logo 3-scholen minstens 38 % een dossier hebben ingediend voor het 
behalen van de groene vlag.  115 

2. dat de OPDRACHTHOUDER jaarlijks minstens 175 (basis en/of secundair) 
persoonlijke schoolbezoeken aflegt, minstens 375 persoonlijke schoolcontac-
ten op een andere manier legt en minstens 10 vormingsda-
gen/bijscholingen/workshops organiseert teneinde scholen te motiveren om 
milieuzorg (verder) te implementeren in het schoolbeleid. 120 

Een vestigingsplaats van een school wordt in deze overeenkomst als eenheid ge-
hanteerd.  
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Artikel 2.2. Personeel 

Artikel 2.2.1. Tewerkstelling 125 

Voor de implementatie van MOS in de scholen stelt de OPDRACHTHOUDER 
minstens 3 VTE MOS-begeleiders tewerk. Voor de coördinatie van het gehele 
project zet de OPDRACHTGEVER 3,3 VTE coördinatoren in die samen de 
MOS-coördinatie vormen. 

De OPDRACHTHOUDER neemt de loonkost voor minstens 1 VTE MOS-130 

begeleider op zich.  

De OPDRACHTGEVER verleent een tegemoetkoming aan het provinciebestuur 
voor de loonkost van  2 VTE MOS-begeleiders na de aanwerving van de eerste 
VTE MOS-begeleider op budgetten van de provincie. 

Binnen de kredieten voorzien op artikel LB0 LC142 4312 van de goedgekeurde 135 

Vlaamse Algemene Uitgavenbegroting voor het desbetreffende jaar wordt de te-
gemoetkoming in de loonkost van de MOS-beleiders bepaald op (gemiddeld)  
52 700 € per begeleider op jaarbasis, eventueel te vermeerderen met een pro rato 
verdeling van het saldo op het artikel tengevolge van eventuele lagere loonkost 
van een of meerdere MOS-begeleiders bij andere OPDRACHTHOUDERS of te 140 

verminderen met een evenredig deel van een hogere loonkost bij de Vlaamse Ge-
meenschapcommissie. De betaling van de tegemoetkomingen gebeurt op basis 
van bewijskrachtige bescheiden. 

Het staat de OPDRACHTHOUDER vrij extra MOS-begeleiders aan te werven op 
eigen budgetten, zowel voor wat loonkosten als werkings- en uitrustingskosten 145 

betreft. 

De OPDRACHTHOUDER neemt de aanwervings-, huisvestings- en uitrustings-
kosten voor minstens  3 VTE  MOS-begeleiders op zich.  

De OPDRACHTHOUDER bepaalt hoe de MOS-begeleidingstaken, richtingge-
vend opgenomen in de bijgevoegde projectbeschrijving, onder de MOS-150 

begeleiders worden verdeeld en informeert hierover de OPDRACHTGEVER.  Hij 
beslist over de gezamenlijke standplaats van de provinciale/VGC MOS – begelei-
ders.  

De OPDRACHTGEVER werft 3,3 VTE MOS-coördinatoren aan die het project 
voor de vijf provincies en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest samen coördine-155 

ren. 

De OPDRACHTGEVER neemt de loonkost voor de 3,3 VTE MOS-coördinatoren 
op zich. 

De OPDRACHTGEVER neemt de aanwervings-, werkings-, huisvestings- en uit-
rustingskosten voor de 3,3 VTE MOS-coördinatoren op zich.  160 

De OPDRACHTGEVER bepaalt hoe de MOS-coördinatietaken, richtinggevend 
opgenomen in de bijgevoegde projectbeschrijving, onder de MOS-coördinatoren 
worden verdeeld en informeert hierover de OPDRACHTHOUDER. Hij beslist 
over de gezamenlijke standplaats van de MOS-coördinatoren. 

165 
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Artikel 2.2.2. Selectie 

De OPDRACHTHOUDER en de OPDRACHTGEVER hebben omwille van een 
optimale inhoudelijke afstemming een adviserende rol bij de selectie en de aan-
werving van de respectieve MOS-coördinatoren op Vlaams niveau en de provin-
ciale MOS-begeleiders. 170 

Artikel 2.3. Ondersteuning door de MOS-begeleiders en -coördinatoren 

De OPDRACHTHOUDER zorgt via de MOS-begeleiders voor directe ondersteu-
ning van de MOS-scholen om de kwaliteit van het project te garanderen.  

De MOS-begeleider zorgt voor schoolspecifieke en gepersonaliseerde begelei-
ding. Persoonlijk contact van de MOS-begeleider met de school is hierbij een 175 

sterke stimulans. De MOS-begeleider benadert ook scholengemeenschappen en -
groepen om een groter draagvlak te creëren. De gemeenten spelen hierbij een be-
langrijke rol en kunnen eventueel een organiserende taak op zich nemen. Indien 
van toepassing bewaken de MOS-begeleiders de inhoud en kwaliteit van de im-
plementatie van en communicatie m.b.t. MOS op gemeentelijk niveau in en door 180 

de gemeenten. 

De OPDRACHTHOUDER garandeert dat de scholen ondersteund worden met 
een begeleiding ‘op maat’.  Hierover wordt door de OPDRACHTHOUDER ver-
slag uitgebracht in de verschillende vormen van overleg en rapportering opgeno-
men in deze overeenkomst. 185 

De OPDRACHTGEVER staat in voor de inhoudelijke, educatieve, organisatori-
sche en informatieve coördinatie van het MOS-project op Vlaams niveau, zoals 
beschreven in de bijgevoegde projectbeschrijving.   

Artikel 2.4. Eénvormigheid 

De OPDRACHTHOUDER en de OPDRACHTGEVER zorgen voor de minimale 190 

éénvormigheid van de uitvoering van het project uitgaande van de krachtlijnen uit 
deze overeenkomst. De aard van minimale éénvormigheid wordt bepaald in de 
bijgevoegde projectbeschrijving.  

De OPDRACHTHOUDER en de OPDRACHTGEVER beslissen zelfstandig over 
de modaliteiten van uitvoering van de respectieve taken, richtinggevend opgeno-195 

men in de projectbeschrijving, voor zover die niet afwijken van de afspraken uit 
deze overeenkomst. 

De OPDRACHTGEVER bewaakt de minimale éénvormigheid van het project en 
zorgt voor voldoende afstemming tussen alle deelnemende partners.  

De OPDRACHTGEVER waakt erover dat de OPDRACHTHOUDER gelijke 200 

kansen en een gelijkwaardige educatieve ondersteuning biedt aan de Vlaamse 
scholen van de verschillende onderwijsnetten.  

De OPDRACHTGEVER waakt erover dat de kwaliteit van de uitgereikte logo’s 
overal dezelfde is.  Daarvoor treedt hij adviserend op. De gedecentraliseerde logo-
jureringen van logo 2 worden voorgezeten door de OPDRACHTHOUDER en bij-205 

gewoond door een MOS-begeleider uit een andere provincie en één MOS- coör-
dinator. 

Logo’s worden toegekend bij unanieme beslissing van de logojury. 
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Bij betwisting wordt de beslissing doorgeschoven naar de logojurering op Vlaams 
niveau. 210 

Elk jaar organiseert de OPDRACHTGEVER een jurering op Vlaams niveau voor 
het toekennen van het logo 3 en van de groene vlag, en voor de doorgeschoven 
schooldossiers inzake logo 1 en 2. Deze jury wordt voorgezeten door de 
OPDRACHTGEVER en bijgewoond door de zes OPDRACHTHOUDERS en een 
vertegenwoordiging uit het onderwijs. 215 

Artikel 2.5. Naambekendheid 

Op alle publicaties m.b.t. het MOS-project worden het MOS-logo, de logo’s van 
de Vlaamse Gemeenschap, de betreffende provincie(s) en/of de VGC gebruikt.  

Voor de koppeling van het MOS-logo aan een ander project, hetzij provinciaal 
hetzij extern, is een schriftelijke goedkeuring nodig van de OPDRACHTGEVER 220 

na voorafgaand advies van de MOS-begeleidingscommissie. 

Artikel 3. Planning en overlegstructuur 

Artikel 3.1. Planning 

In overleg met de provinciale en VGC-NME-verantwoordelijken legt de MOS-
coördinatie jaarlijks enerzijds tegen 15 mei de grote lijnen vast van de planning 225 

van het volgende schooljaar en maakt ze anderzijds tegen 15 september een ver-
fijnde planningskalender op voor het lopende schooljaar betreffende vergaderin-
gen van de begeleidingscommissie, het begeleidersoverleg, vormingen, evalua-
tiemomenten, rapportering, beurzen, communicatiecampagnes, dagevenementen 
en acties, … Die planningskalender kan in overleg flexibel gehanteerd worden om 230 

vlot te kunnen inspelen op actualiteit, hoogdringendheid en budgettaire mogelijk-
heden. 

Artikel 3.2. Begeleidingscommissie 

Het MOS-project wordt opgevolgd door een MOS-begeleidingscommissie die  
volgens de planningskalender tweemaandelijks vergadert.  De samenstelling en de 235 

werkzaamheden van de MOS-begeleidingscommissie zijn opgenomen in de pro-
jectbeschrijving.  De OPDRACHTGEVER en de OPDRACHTHOUDER zijn in 
de begeleidingscommissie vertegenwoordigd respectievelijk door de afdeling Mi-
lieu-integratie en -subsidiëringen en door de provinciale NME-dienst/VGC. 

Artikel 3.2.1. Voorzitterschap begeleidingscommissie 240 

De OPDRACHTGEVER duidt het afdelingshoofd van de afdeling Milieu-
integratie en -subsidiëringen aan als voorzitter van de MOS-
begeleidingscommissie. Het secretariaat van de MOS-begeleidingscommissie 
wordt waargenomen door de MOS-coördinatie. 

Artikel 3.2.2. Opdracht van de begeleidingscommissie 245 

De MOS-begeleidingscommissie ondersteunt de MOS-werking en adviseert de 
OPDRACHTGEVER en de OPDRACHTHOUDER m.b.t. inhoudelijke en me-
thodische aangelegenheden, de voortgang,  de kwaliteitsbewaking, eventuele bij-
sturingen en de onderlinge afstemming tussen de verschillende Vlaamse provin-
ciebesturen en de Vlaamse Gemeenschapscommissie binnen de bepalingen en af-250 

spraken in deze overeenkomst.  De participatie van het departement Onderwijs, de 
onderwijsinspectie en de diverse onderwijsnetten is daarbij essentieel. 
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Minstens eenmaal per jaar evalueert de MOS-begeleidingscommissie de uitbouw 
van milieuzorg in het onderwijs.  

Artikel 3.3. Overleg OPDRACHTGEVER - OPDRACHTHOUDER 255 

Minstens jaarlijks (eerste helft oktober) of op vraag van één van de partners vindt 
een overleg plaats tussen de OPDRACHTGEVER en alle 
OPDRACHTHOUDERS over de contractuele verbintenissen en de behaalde re-
sultaten in het kader van de verbintenis. 

Dit overleg beslist in consensus over eventuele knelpunten. 260 

Voorstellen van wijziging van de overeenkomst worden ter goedkeuring voorge-
legd aan de OPDRACHTGEVER én de OPDRACHTHOUDER. 

 

 

Artikel 3.4. Begeleidersoverleg 265 

De MOS-begeleiders staan in voor de dagelijkse werking en zoeken bij knelpun-
ten en keuzes in eerste instantie maximaal met de eigen MOS-begeleidingsploeg 
en de eigen NME-dienst naar oplossingen. 

Het begeleidersoverleg van de MOS-begeleiders met de MOS-coördinatoren 
wordt door de MOS-coördinatie een achttal keren per jaar georganiseerd volgens 270 

een planningskalender. Tijdens deze bijeenkomsten worden alle mogelijke aan-
dachtspunten inzake de MOS-werking behandeld. 

Afspraken m.b.t. de dagelijkse werking worden tijdens het begeleidersoverleg 
gemaakt. 

Artikel 3.5. Rapportering 275 

De provinciale MOS-begeleiders bezorgen aan de gewestelijke MOS-coördinatie 
een synthetisch maandelijks verslag van de eigen provinciale werking. De MOS-
begeleiders leveren uiterlijk op 10 oktober van elk jaar de door de MOS-
coördinatie gevraagde informatie voor het jaarverslag af. Deze informatie bevat 
minimum volgende gegevens: aantal scholen (vestigingsplaatsen) in de provincie 280 

per onderwijsniveau, aantal MOS-scholen per onderwijsniveau, aantal logoscho-
len per onderwijsniveau en het totaal aantal logoscholen van het lopende school-
jaar, lijst van schoolbezoeken, lijst van andere schoolcontacten, lijst van vor-
mingsmomenten, de meest populaire MOS-maatregelen op de scholen, wijzigin-
gen in strategie, ondersteuning en begeleiding, manieren van promotie en netwer-285 

king, voorbeelden van duidelijke milieu- en educatieve winst. 

De MOS-coördinatie bezorgt aan de MOS-begeleiders een synthetisch maande-
lijks verslag van de eigen werking op Vlaams niveau. 

Op basis van alle werkingsverslagen van de 5 provincies en van de Vlaamse Ge-
meenschapscommissie en de op 10 oktober van elk jaar geleverde informatie en 290 

op basis van eigen gegevens en evaluatie maakt de MOS-coördinatie uiterlijk te-
gen 10 november van elk jaar een geïntegreerd jaarverslag, inclusief een kwalita-
tieve en kwantitatieve evaluatie. 

Op vraag van de MOS-coördinatie wordt door de MOS-begeleiders binnen een 
afgesproken termijn informatie doorgegeven naar de MOS-coördinatie teneinde 295 
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permanente en geactualiseerde informatie te kunnen communiceren via de MOS-
webstek, de nieuwsbrief ‘Mosterd’ en andere informatiekanalen.  

Artikel 3.6. Kwaliteitscontrole 

De OPDRACHTHOUDER waakt erover dat de beoordeelde scholen voldoen aan 
de criteria van de verschillende niveaus van kwaliteit (MOS-school, logo 1-, logo 300 

2-, logo 3- of groene vlag-school).  De criteria zijn bepaald door de MOS-
begeleidingscommissie; ze zijn opgenomen in een afzonderlijke uitgave en zijn 
electronisch beschikbaar.  

De MOS-coördinatoren bezoeken, in principe in overleg met de provinciale 
NME-verantwoordelijke, samen met een MOS-begeleider een aantal scholen per 305 

jaar om enerzijds de implementatie van MOS te kunnen evalueren en om ander-
zijds voeling te houden met het werkveld. Deze bezoeken worden maximaal op-
genomen in de agenda van de MOS-begeleiders waardoor ze voor de MOS-
begeleiders en de scholen geen bijkomende activiteit/belasting vormen.  

 310 

Artikel 4. Praktische modaliteiten 

Artikel 4.1. Jaarverslag 

Voor het voorleggen van de goedkeuring van het dienstbevel zal er jaarlijks onder 
redactie van de MOS-coördinatie een jaarverslag worden opgemaakt.  In het jaar-
verslag moet een kwantitatieve en kwalitatieve evaluatie van het project gebeuren, 315 

geadviseerd door de MOS-begeleidingscommissie.  

Artikel 4.2. Uitgaven en begroting 

De uitgaven m.b.t. loonkosten voor het Vlaams Gewest die verband houden met 
deze overeenkomst vallen ten laste van het artikel LBO LC100 1100  van de al-
gemene uitgavenbegroting voor de respectieve begrotingsjaren. 320 

De uitgaven m.b.t. de tegemoetkoming aan de OPDRACHTHOUDER vallen ten 
laste van het artikel LBO LC142 4312  van de algemene uitgavenbegroting voor 
de respectieve begrotingsjaren. 

De uitgaven m.b.t. de algemene werkingskosten voor het Vlaams Gewest die ver-
band houden met deze overeenkomst vallen ten laste van artikel LBO LC107 325 

1211  van de algemene uitgavenbegroting voor de respectieve begrotingsjaren. 

Artikel 4.3. Betalingsmodaliteiten 

De uitbetaling van de tegemoetkomingen, verbonden aan deze overeenkomst, aan 
de OPDRACHTHOUDER zal als volgt worden uitgevoerd: 

 Voor de periode 01/09/2010 – 31/08/2015 wordt door de 330 

OPDRACHTHOUDER een maandelijks werkingsverslag ingediend en wordt 
maandelijks, driemaandelijks of uiterlijk op 1 oktober van het daarop volgend 
jaar een schuldvordering ingediend samen met een financieel verslag.  

 Bij de eerste schuldvordering worden de arbeidsovereenkomsten tussen de 
OPDRACHTHOUDER en elke MOS-begeleider in 3 (drie) exemplaren mee-335 

gestuurd; dit moet ook telkens gebeuren bij elke nieuwe of gewijzigde ar-
beidsovereenkomst. 



 

9/10 

 Het financieel verslag omvat een kopie van de loonfiches van het personeels-
lid/de personeelsleden voor wie een tegemoetkoming gevraagd wordt of een 
kopie van de facturen van het departement Onderwijs en Vorming indien het 340 

over een gedetacheerde leraar gaat of een verklaring op erewoord met een ge-
detailleerde verantwoording van de loonkost. 

 De schuldvorderingen, het financieel verslag en het maandelijks werkingsver-
slag worden telkens in twee exemplaren ingediend. 

De aanvraag om betaling van de schuldvorderingen wordt gericht aan:    345 

                Departement Leefmilieu, Natuur en Energie 

             Afdeling Milieu-integratie en -subsidiëringen 

                t.a.v. ir. Marc Cherretté - afdelingshoofd  

                Graaf de Ferrarisgebouw – Koning Albert II-laan 20 bus 8 

  1000 Brussel 350 

 

Artikel 5. Sancties 

Als de OPDRACHTHOUDER de aangegane verbintenissen m.b.t. de projectbe-
geleiding, de tewerkstelling, het overleg en de rapportage niet naleeft, komen de 
loonkosten van de MOS-begeleiders geheel of gedeeltelijk ten laste van de 355 

OPDRACHTHOUDER a rato van de niet-geleverde prestaties.  

Als de OPDRACHTGEVER de aangegane verbintenissen niet naleeft, komen de 
loonkosten van de MOS-begeleiders geheel of gedeeltelijk ten laste van de 
OPDRACHTGEVER a rato van de niet-geleverde prestaties. 

Sancties worden enkel getroffen indien er geen sprake is van overmacht en indien 360 

na overleg geen overeenstemming wordt bereikt. 

De procedure voor sanctionering wordt vermeld onder artikel 6 van deze overeen-
komst. 

 

Artikel 6.  Arbitrage 365 

Deze overeenkomst valt onder toepassing van het Belgisch recht. De partijen ver-
binden er zich toe bij elk geschil betreffende de uitvoering van deze overeenkomst 
in eerste instantie een minnelijke regeling na te streven. Indien geen minnelijke 
regeling wordt bereikt stellen beide partijen een bemiddelaar aan.  Indien de be-
middelaars niet tot een oplossing komen, is de Nederlandstalige rechtbank van 370 

Brussel bevoegd om eventuele geschillen te beslechten. 
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Opgemaakt te Brussel in drie exemplaren, waarvan elke partij verklaart een exemplaar te 375 

hebben ontvangen op ……………………………….  

 

 

 

Voor het Provinciebestuur van (naam provincie)   …………………………….., 380 

 

De Gouverneur 

 

 

(voornaam, naam) 

De Provinciegriffier 

 

 

(voornaam, naam) 

De Gedeputeerde 

 

 

(voornaam, naam) 

 

 

 

Voor de Vlaamse Regering 385 

Vlaams minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur 

 

 

 

 390 

Joke Schauvliege 

 


