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GEMEENTERAAD
Zitting van 24 september 2019
Notulen openbare zitting

Samenstelling:
Aanwezig
mevrouw Mia Mortier, raadslid-voorzitter (Groen); de heer Lieven Dehandschutter, burgemeester 
(N-VA); de heer Wout De Meester, schepen (Groen); de heer Peter Buysrogge, schepen (N-VA); 
mevrouw Ine Somers, schepen (Open Vld); mevrouw Marijke Henne, schepen (N-VA); de heer 
Carl Hanssens, schepen (N-VA); de heer Bart De Bruyne, schepen (Groen); de heer Filip Baeyens, 
schepen (N-VA); mevrouw Sofie Heyrman, schepen (Groen); de heer Jos De Meyer, raadslid 
(CD&V); de heer Gaspard Van Peteghem, raadslid (sp.a); de heer Frans Wymeersch, raadslid 
(Vlaams Belang); de heer Kris Van der Coelden, raadslid (sp.a); mevrouw Christel Geerts, raadslid 
(sp.a); de heer Roland Pannecoucke, raadslid (Vlaams Belang); de heer Julien Ghesquière, 
raadslid (CD&V); mevrouw Ilse Bats, raadslid (sp.a); de heer Marc Huys, raadslid (Vlaams 
Belang); de heer Bart Foubert, raadslid (Groen); de heer Bart Merckx, raadslid (N-VA); de heer 
Maxime Callaert, raadslid (N-VA); mevrouw Veerle De Beule, raadslid (N-VA); mevrouw Femke 
Pieters, raadslid (Vlaams Belang); de heer Hasan Bilici, raadslid (sp.a); de heer Luk Huys, raadslid 
(N-VA); mevrouw Kelly Van Elslande, raadslid (N-VA); de heer Jan Snellings, raadslid (Vlaams 
Belang); de heer Filip Herman, raadslid (N-VA); de heer Aster Baeck, raadslid (Groen); de heer 
Johan Uytdenhouwen, raadslid (CD&V); mevrouw Lore Baeten, raadslid (CD&V); mevrouw 
Saloua El Moussaoui, raadslid (CD&V); de heer Kristof Van Gansen, raadslid (CD&V); de heer Jef 
Maes, raadslid (PVDA); mevrouw Vanessa Blommaert, raadslid (N-VA); mevrouw Anneke Luyckx, 
raadslid (Vlaams Belang); mevrouw Tchantra Van De Walle, raadslid (N-VA); mevrouw Freyja De 
Rijcke, raadslid (Vlaams Belang); de heer Koen De Smet, raadslid (N-VA); de heer Karel Noppe, 
raadslid (Open Vld); de heer Johan Verhulst, algemeen directeur

Verontschuldigd
de heer Ronan Rotthier, adjunct-algemeen directeur

24 september 2019 20:32 - De voorzitter opent de openbare zitting
Voorzitter Mia Mortier meldt het overlijden van de heer Jan Verniers, eregemeenteraadslid van 
Sint-Niklaas. Ze vraagt ook aan alle gemeenteraadsleden om de badges van de paaltjes voor het 
stadhuis terug in te leveren. 

OPENBARE ZITTING

ONDERSTEUNING FINANCIËN

Boekhouding
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HD 1 2019_GR_00348 Voortijdige beëindiging van de Cross Border Sale and 
Lease Back Transactie met betrekking tot het 
rioleringssysteem: kennisneming

Behandelende cluster - dienst
Ondersteuning financiën - Boekhouding

Bondige toelichting
Door de gemeente Hamme, de stad Dendermonde en de stad Sint-Niklaas werd in 2004 een 
Cross Border Lease Transactie gesloten met de Amerikaanse investeerder The Fifth third 
Leasing Company (looptijd 2004-2036).
Hiervoor ontving de stad Sint-Niklaas een bedrag van 6.140.000 EUR.
Ten gevolge van de financiële crisis in 2008 voldeden zowel Dexia als AIG niet meer aan de 
ratingvoorwaarden en werd een grondige herstructurering van de CBL-transactie uitgewerkt.
Er werd onder andere door het Vlaamse Gewest een waarborg verstrekt (de zogenaamde 
Gewestwaarborg). Hiervoor werd door de stad Sint-Niklaas een bedrag van 693.590,94 EUR 
betaald.
In november 2009 werd er voor 2.374.201,69 EUR aan Freddie Mac waardepapier tot 2036 
gekocht.
In 2013 wenste de Amerikaanse investeerder, gelet op de situatie op de Europese financiële 
markten, een mogelijkheid van voortijdige beëindiging van de Transactie te bespreken.
Hiervoor werden in de gemeenteraad van 26 april 2013 de nodige beslissingen genomen :
- de bekrachtiging van een beslissing van het college van burgemeester en schepenen tot 
goedkeuring van een nota van de financiële en juridische adviseurs van de stad Sint-Niklaas van 
15 april 2013 inzake de “Beëindigingsvoorwaarden en -risico’s van de CBL-transactie”;
- de bekrachtiging van een beslissing van het college tot bevestiging van de mandaten van de 
financiële en juridische adviseurs van de stad Sint-Niklaas inzake de herstructurering van de 
Transactie met inbegrip van de eventuele beëindiging ervan; en
- de bevestiging van een volmacht aan het college inzake de verdere herstructurering van de 
Transactie, met inbegrip van het verder afhandelen, onderhandelen en desgevallend beëindigen 
ervan, voor zover binnen de voorwaarden wordt gebleven, geschetst in voornoemde nota van de 
financiële en juridische adviseurs van de stad Sint-Niklaas van 15 april 2013.
De Vlaamse Regering heeft op 23 mei 2014 de bevestiging gegeven van haar principiële 
instemming met de voortijdige beëindiging van de Transactie verleend op 14 juni 2013.
Bij collegebesluit van 26 mei 2014 werden in uitvoering hiervan reeds de nodige beslissingen 
genomen om tot beëindiging te kunnen overgaan, doch de Amerikaanse investeerder wou 
uiteindelijk niet meer verder onderhandelen.
Onze financiële adviseur bleef intussen de financiële markten verder opvolgen en contact 
onderhouden met de Amerikaanse investeerder.
Naar aanleiding van de huidige marktomstandigheden heeft de Amerikaanse investeerder 
aangegeven om principieel akkoord te kunnen gaan met een voortijdige beëindiging uiterlijk op 
30 september 2019, tegen betaling van een afkoopsom die gelijk is aan het bedrag uit de 
opbrengst van de verkoop van de Freddie Mac Zero Coupons, onverminderde adviseurs- en 
ander kosten die iedere partij voor zichzelf draagt.
In zitting van het college op 17 september 2019 werden de nodige beslissingen genomen om 
deze transactie voortijdig te beëindigen, verwijzend naar de beslissing van het college van 26 
mei 2014.
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Op 23 september 2019 werd in overleg met de Amerikaanse investeerder en onder begeleiding 
van onze financiële en juridische raadgevers, een einde gesteld aan deze transactie.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd kennis te nemen van de voortijdige beëindiging van de 
Cross Border Lease transactie.

Juridische grond
Gemeenteraadsbeslissing van 26 april 2013.
Beslissingen van de Vlaamse Regering van 14 juni 2013 en 23 mei 2014.
Beslissingen van College van burgemeester en schepenen van 1 juli 2013, 26 mei 2014 en 17 
september 2019.
De ondertekening op 2 oktober 2014 van de Election Agreement met het oog op de eventuele 
voortijdige beëindiging van de Transactie.

Argumentatie
-

Besluit
De gemeenteraad beslist:

Artikel 1
kennis te nemen van de voortijdige beëindiging van de Cross Border Lease Transactie.

Bijlagen
Adviseursnota
Besluit cbs 17-09-2019

OMGEVING

Plannen en ontwikkelen

24 september 2019 20:37 - De voorzitter opent de besloten zitting

1 2019_GR_00339 Oostelijke tangent: ontwerp dadingsovereenkomst tussen 
de stad Sint-Niklaas en Saint-Brice nv: goedkeuring

Behandelende cluster - dienst
Omgeving - Plannen en ontwikkelen

Verslag
De raad beslist om dit punt te behandelen in besloten zitting. 

Bondige toelichting
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Het college van burgemeester en schepenen nam op 22 juli 2019 kennis van de stand van zaken 
omtrent de besprekingen tussen partijen Saint Brice nv, AWV en de stad Sint-Niklaas teneinde 
tot een ontwerp van dadingsovereenkomst te komen vóór de zittingsdatum van de Raad van 
State van 27 september 2019. 

Uit de vertrouwelijke besprekingen tussen de gemeente, het Vlaams Gewest (AWV) en Saint- 
Brice nv blijkt dat de partijen bereid zijn om een dading af te sluiten gezien na overleg de 
belangen en bezorgdheden van partijen nauw bij elkaar liggen. Van zodra het ontwerp van 
dadingsovereenkomst is opgemaakt, zal deze als bijlage aan de nota worden toegevoegd. 

Middels de dadingsovereenkomst wensen partijen op onherroepelijke wijze en zonder uitspraak 
over de gegrondheid van de rechten waarop partijen zich beroepen, op basis van wederzijdse 
toegevingen, definitief en onherroepelijk, tot slot van alle rekening, bij wijze van dading een 
einde te stellen aan het tussen hen bestaande geschil. 

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd haar goedkeuring te geven aan het ontwerp van 
dadingsovereenkomst tussen de stad Sint-Niklaas en Saint-Brice nv.

Juridische grond
Burgerlijk Wetboek, artikel 2044 en volgende.
Decreet lokaal bestuur zoals bekrachtigd door de Vlaamse Regering op 22 december 2017 en 
verschenen in het Belgisch Staatsblad op 15 februari 2018, inzonderheid artikel 41, 17° dat het 
aangaan van andere dadingen dan dadingen met personeelsleden naar aanleiding van een 
beëindiging van het dienstverband exclusief toevertrouwt aan de gemeenteraad. 
Vernietigingstoezicht van de Vlaamse Regering of de provinciegouverneur op de besluiten van 
de gemeenteraad conform artikel 332 van het decreet lokaal bestuur.

Argumentatie
Middels een op 17 maart 2017 ingediend verzoekschrift vorderden Textile du Glategnies nv en 
Saint-Brice nv de nietigverklaring van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 januari 2017 
houdende de definitieve vaststelling van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Oostelijke 
tangent Sint-Niklaas’ bij de Raad van State. 
Textile du Glategnies zou eigenaar zijn van de terreinen gelegen te Sint-Niklaas, aan de Prins 
Boudewijnlaan, kadastraal bekend als tweede afdeling, sectie C, nr. 169 K 3, nr 169C 3, nr. 541 
D en nr. 543A. 
Saint-Brice nv zou aanvankelijk slechts huurder zijn van deze percelen. Het perceel, ter plaatse 
gekend als ‘Europark Zuid’, kadastraal bekend als Sint-Niklaas, tweede afdeling, sectie C, nr. 
543A P, zou door Saint-Brice nv naar eigen zeggen gebruikt worden als strategische reserve 
voor het uitbreiden van de exploitatie. 
De terreinen zijn volgens het gewestplan Sint-Niklaas – Lokeren, vastgesteld bij koninklijk 
besluit van 7 november 1978 en in werking getreden op 26 november 1978 bestemd tot 
industriegebied. 
Met een op 31 mei 2017 ter post aangetekend verzoekschrift heeft de stad Sint-Niklaas 
verzocht om in het geding te mogen tussenkomen. Deze tussenkomst werd voorlopig 
toegestaan middels beschikking van de Raad van State nr. 1466-n van 7 juni 2017. De stad Sint- 
Niklaas en het Vlaams Gewest verzetten zich tegen de nietigverklaring van het grup ‘Oostelijke 
tangent Sint-Niklaas’, dat goedgekeurd werd door de Vlaamse Regering en betrekking heeft op 
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het grondgebied van de stad Sint-Niklaas. 
In het verslag van de auditeur bij de Raad van State van 13 maart 2018 wordt echter 
geadviseerd om het bestreden besluit, voor wat artikel 2 van de stedenbouwkundige 
voorschriften betreft, te vernietigen. 
Middels akte van gedinghervatting van 16 april 2019 hernam de Saint-Brice nv met 
maatschappelijke zetel te 9100 Sint-Niklaas, Prins Boudewijnlaan 65, KBO nr. 0401.222.385, in 
haar hoedanigheid van nieuwe eigenaar van voormelde percelen en onroerende goederen 
binnen het plangebied de oorspronkelijke vordering tot nietigverklaring. 
De zitting van de Raad van State omtrent de vordering tot nietigverklaring zal plaatsvinden op 
27 september 2019, om 10 uur. 
Uit de vertrouwelijke besprekingen tussen de gemeente, het Vlaams Gewest (AWV) en Saint- 
Brice nv blijkt dat de partijen bereid zijn om een dading af te sluiten gezien na overleg de 
belangen en bezorgdheden van partijen nauw bij elkaar liggen. Voor de volledigheid wordt 
tevens verwezen naar de besprekingen op de werkvergadering op 13 augustus 2019 tussen 
AWV en Saint-Brice nv. 

De wederzijdse verbintenissen van de partijen kunnen worden samengevat als volgt: 

Het Vlaams Gewest (AWV) is hierbij bereid om een bepaald bedrag aan onteigeningsvergoeding 
te betalen aan Saint-Brice nv. De concrete modaliteiten van de financiële regeling tussen het 
Vlaams Gewest en de Saint-Brice nv worden bepaald in een afzonderlijke dading tussen het 
Vlaams Gewest en Saint-Brice. Deze dading vormt geen voorwerp van onderhavige 
goedkeuring. 

De stad Sint-Niklaas stelt vast dat de planologische mogelijkheden op de betreffende site 
gezien de actuele noden binnen de stad niet optimaal zijn en zal onderzoeken of de 
ontwikkeling van de site van Saint-Brice nv mee zou kunnen worden opgenomen in het in 
voorbereiding zijnde provinciaal rup ‘N70’ of desgevallend de mogelijkheden onderzoeken voor 
de opmaak van een nieuw stedelijk rup voor de site.

Binnen de huidige stand van zaken van onderhandelingen met Unigro/Saint Brice en binnen de 
bevoegdheden van het college van burgemeester en schepenen werd tevens besloten 
principieel akkoord te gaan met de ontsluiting van de toekomstige site van de site van 
Unigro/Saint brice conform het normaal gebruik via de weg die aansluiting maakt op het 
Europark Zuid. Op heden zijn ons geen elementen gekend die de ontsluiting langs deze weg 
zouden tegenhouden. 

Saint-Brice nv zal van haar kant in ruil afstand doen van haar vordering tot nietigverklaring van 
het rup ‘Oostelijke tangent Sint-Niklaas’ bij de Raad van State. De concrete modaliteiten voor de 
afstand van de vordering worden bepaald in de dading in bijlage. 

Een dading is een contract, waarbij partijen een gerezen geschil beëindigen, of een toekomstig 
geschil voorkomen. Middels de dadingsovereenkomst in bijlage wensen partijen op 
onherroepelijke wijze en zonder uitspraak over de gegrondheid van de rechten waarop partijen 
zich beroepen, op basis van wederzijdse toegevingen, definitief en onherroepelijk, tot slot van 
alle rekening, bij wijze van dading een einde te stellen aan het tussen hen bestaande geschil.

Besluit
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De gemeenteraad beslist:

bij geheime stemming, in de wettelijke vorm gehouden, met 33 stemmen voor, 7 stemmen 
tegen en 1 onthouding

Artikel 1
bijgevoegd ontwerp van dadingsovereenkomst tussen de stad Sint-Niklaas en NV SAINT BRICE 
goed te keuren.

Bijlagen
Dading finaal ontwerp 230919 
Dading finaal ontwerp 230919 (wijzigingen in geel)
190913_voorontwerpdadingsovereenkomst in stand van onderhandelingen 130919
27-05-19 nota Stadsontwikkeling ontwikkelingsperspectieven van de industriezone gelegen aan 
de Mercatorknoop Unigro-site goedkeuring
19-06-19 nota Terugkoppeling overleggen Unigro Saint-Brice - AWV - stad inzake grup 
oostelijke tangent stand van zaken
bijlage 19-06-19 Besluit deputatie _ akkoord
bijlage 19-06-19 060619_werkdocument bespreking unigro
bijlage 19-06-19 060619_visiedocument unigro
09-09-19 nota Oostelijke tangent ontsluiting toekomstige site Unigro via weg die aansluiting 
maakt op het Europark Zuid princiepsbeslissing
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DADINGSOVEREENKOMST  
 
 
 

TUSSEN: 
 
 

De NV SAINT BRICE, ingeschreven in de KBO onder het nr. 0401.222.385, met 
maatschappelijke zetel gevestigd te 9100 Sint-Niklaas, Prins Boudewijnlaan 65; 
 
Hierna “Partij enerzijds” genoemd; 

 
 
 
EN: 

 
 

De STAD SINT-NIKLAAS, met zetel te 9100 Sint-Niklaas, Grote Markt 1, met ondernemings-
nummer 0207.464.192, hier vertegenwoordigd door:  
a/ de heer Lieven DEHANDSCHUTTER, wonende te 9100 Sint-Niklaas, Mercatorstraat 182, 
identiteitskaartnummer 592-1925758-01, rijksregisternummer 58.06.09-093.24, 
burgemeester; 
b/ de heer Johan VERHULST, wonende te 9140 Temse, Moortelstraat 8a, 
identiteitskaartnummer 591-9634594-74, rijksregisternummer 72.10.27-183.07, algemeen 
directeur; 
vertegenwoordigende in hun gezegde hoedanigheid het college van burgemeester en 
schepenen en dienvolgens handelende in naam en voor rekening van de stad overeenkomstig 
artikel 56§1 van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en in uitvoering van de 
beslissing van de gemeenteraad van 24 september 2019, zonder bezwaar voor 
tenuitvoerlegging van de toeziende overheid en waarvan een voor eensluidend verklaard 
afschrift wordt gehecht aan onderhavige akte, 
 
Hierna “Partij anderzijds” genoemd; 

 
 
 
Partij enerzijds en Partij anderzijds worden samen aangeduid als “Partijen”.  
 
 
 
PREAMBULE: 
 
 
1. Partijen zijn verwikkeld in een geschil met betrekking tot het besluit van de Vlaamse Regering 
dd. 13 januari 2017 tot definitieve vaststelling van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 
“Oostelijke Tangent Sint-Niklaas” (BS 18 januari 2017). 
 
 
2. Partij enerzijds is eigenaar van een onroerend complex gelegen te Sint-Niklaas, aan de Prins 
Boudewijnlaan, bestaande uit:   
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- een werkplaats, gelegen te Prins Boudewijnlaan 65, kadastraal gekend als Sint-Niklaas, tweede 
afdeling, sectie C, nr. 169K 3P; 

- een nijverheidsgebouw, gelegen te Prins Boudewijnlaan 97, kadastraal gekend als Sint-Niklaas, 
tweede afdeling, sectie C, nr. 169C 3P; 

- een bouwland, ter plaatse gekend als ‘ Den Astwijk’, kadastraal gekend als Sint-Niklaas, tweede 
afdeling, sectie C, nr. 541D P; 

- een bouwland, ter plaatse gekend als ‘Europark-Zuid’, kadastraal gekend als Sint-Niklaas, 
tweede afdeling, sectie C, nr. 543A P. 

 
 
3. Het onroerend complex valt voor een gedeelte binnen de perimeter van het gewestelijk RUP 
Oostelijke Tangent Sint-Niklaas. 
 
Op de terreinen van NV Saint Brice wordt door middel van voormeld RUP enerzijds gepland om een 
deel van de terreinen ter hoogte van de aanwezige parkings voor de gebouwen aan te snijden voor de 
aanleg van wegenis (Mercatorknoop) en fietsverbindingen en anderzijds gepland om een deel van de 
gronden aan de zuidzijde aan te snijden voor de aanleg van een waterbekken met de nodige 
bufferingscapaciteit. 
 
 

 
Grafisch plan RUP Oostelijke Tangent Sint-Niklaas 

 
 
4. Partij enerzijds heeft, destijds samen met de NV Textile Du Glategnies (in wiens rechten Partij 
enerzijds inmiddels integraal is gesubrogeerd), een verzoekschrift tot nietigverklaring ingediend bij de 
Raad van State gericht tegen het besluit van de Vlaamse Regering dd. 13 januari 2017 tot definitieve 
vaststelling van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan “Oostelijke Tangent Sint-Niklaas”. 
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Hierin werd een enig middel ontwikkeld, genomen uit de schending van artikel 2.2.2. § 1, eerste lid, 2° 
en 2.2.3. § 1 derde lid, artikel 2.4.3. § 1 VCRO en artikel 2.4.4. § 2 derde lid van de Vlaamse Codex 
Ruimtelijke Ordening (VCRO), van artikel 1.1.4. VCRO, van artikel 4.1.7. DABM, de materiële 
motiveringsplicht, het gelijkheidsbeginsel, het zorgvuldigheidsbeginsel, rechtszekerheidsbeginsel en 
het redelijkheidsbeginsel alsmede ten slotte de ontstentenis van de rechtens vereiste feitelijke en 
juridische grondslag. 
 
Meer bepaald werd ontwikkeld dat in artikel 2 van de verordenende voorschriften van het GRUP een 
‘gebied voor wegeninfrastructuur’ wordt bestemd voor wegen- en spoorinfrastructuur en 
aanhorigheden en de grens van dit bestemmingsgebied zich situeert op de voorgevellijn van de 
bedrijfsgebouwen van Partij enerzijds waardoor elke aanwending van de bedrijfsgebouwen onmogelijk 
werd gemaakt, in het bijzonder de ontsluiting van de gebouwen en de parking gelegen aan de voorzijde 
van de genoemde bedrijfsgebouwen. 
 
Tevens werd ontwikkeld dat in de bestreden beslissing de milderende maatregelen, zoals opgenomen 
in het plan-MER, niet op afdoende wijze werden verankerd in artikelen 2 en 5 van de 
stedenbouwkundige voorschriften en deze maatregelen integendeel werden doorgeschoven naar het 
projectniveau, het vergunningsniveau dan wel de nog uit te voeren onteigening zonder dat aan het 
GRUP een onteigeningsplan werd toegevoegd. 
 
 
5. De aldus ingeleide procedure bij de Raad van State is gekend onder het rolnummer G/A 
221.753 / X – 16.887. 
 
 
6. De stad Sint-Niklaas heeft met een verzoekschrift dd. 31 mei 2017 verzocht om in het geding 
voor de Raad van State tussen te komen. 
 
 
7. Na uitwisseling van de memories heeft de Auditeur bij de Raad van State in een verslag dd. 13 
maart 2018 geadviseerd om het bestreden besluit, voor wat betreft artikel 2 van de 
stedenbouwkundige voorschriften van het RUP Oostelijke Tangent Sint-Niklaas, te vernietigen. 
 
Voormeld artikel 2 van de stedenbouwkundige voorschriften werd onwettig bevonden, omdat noch 
uit de stedenbouwkundige voorschriften noch uit het verordenend grafisch plan bleek dat, bij het 
schrappen van de parkeermogelijkheden ter hoogte van de bedrijfsgebouwen van Partij enerzijds een 
beroep kon worden gedaan op een beperkte laad- en loszone, zoals nochtans in de toelichtingsnota 
bij het GRUP werd aangegeven. Daaruit volgt volgens de Auditeur dat de stedenbouwkundige 
voorschriften van artikel 2 niet de vereiste rechtszekerheid bieden en niet met de nodige 
zorgvuldigheid werden vastgesteld. 
 
Voor de volledige motivering inzake de onwettigheid van artikel 2 van de stedenbouwkundige 
voorschriften wordt verwezen naar het Auditoraatsverslag dd. 13 maart 2018, waarvan Partijen 
uitdrukkelijk erkennen kopie te hebben ontvangen in het kader van de procedure voor de Raad van 
State. 
 
 
8. De terechtzitting van de Raad van State met betrekking tot het vernietigingsberoep stond 
initieel vastgesteld op 21 juni 2019, maar werd op gezamenlijk verzoek van de in die zaak betrokken 
partijen uitgesteld naar de zitting van 27 september 2019 teneinde partijen toe te laten minnelijke 
gesprekken aan te gaan om tot een onderhandelde oplossing van het geschil te komen. 
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9. Inmiddels had Partij anderzijds reeds aanvang genomen met de onteigeningen in het kader 
van het RUP Oostelijke Tangent, waarbij op 28 januari 2019 een voorlopig onteigeningsbesluit werd 
genomen door de Vlaamse minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en 
Dierenwelzijn, op grond waarvan drie innemingen van een deel van de eigendom van NV Saint Brice 
voorzien werden. 
 
 
10. Partijen wensen teneinde verdere geschillen en administratieve/gerechtelijke procedures te 
vermijden een voor alle partijen aanvaardbare oplossing te bekomen en aldus de goede toekomstige 
verstandhouding te verzekeren door middel van wederzijdse toegevingen. 
 
 
11. Te dieneinde wensen partijen een dading af te sluiten zoals bedoeld in de artikelen 2044 t.e.m. 
2058 van het Burgerlijk Wetboek volgens de hierna bepaalde modaliteiten. 
 
 
 
WORDT ALS VOLGT OVEREENGEKOMEN: 
 
 
12. Bij besluit van de Vlaamse Regering dd. 13 januari 2017 werd het gewestelijk ruimtelijk 
uitvoeringsplan “Oostelijke Tangent Sint-Niklaas” definitief vastgesteld. 
 
Naar aanleiding van de tegen voormeld besluit ingestelde vernietigingsprocedure bij de Raad van State 
komen Partijen de hierna omschreven verbintenissen overeen. 
 
 
13. Partij enerzijds is eigenaar van de site te Sint-Niklaas, bestaande uit:   
 

- een werkplaats, gelegen te Prins Boudewijnlaan 65, kadastraal gekend als Sint-Niklaas, tweede 
afdeling, sectie C, nr. 169K 3P; 

- een nijverheidsgebouw, gelegen te Prins Boudewijnlaan 97, kadastraal gekend als Sint-Niklaas, 
tweede afdeling, sectie C, nr. 169C 3P; 

- een bouwland, ter plaatse gekend als ‘ Den Astwijk’, kadastraal gekend als Sint-Niklaas, tweede 
afdeling, sectie C, nr. 541D P; 

- een bouwland, ter plaatse gekend als ‘Europark-Zuid’, kadastraal gekend als Sint-Niklaas, 
tweede afdeling, sectie C, nr. 543A P. 

 
Deze site is volgens het gewestplan Sint-Niklaas – Lokeren gelegen in industriegebied, waarop artikel 
7.2.0 van het Koninklijk besluit van 28 december 1972 betreffende de inrichting en de toepassing van 
de ontwerp-gewestplannen en gewestplannen van toepassing is. 
 
Partij enerzijds heeft de wens op middellange termijn de site volledig te vernieuwen en te voorzien in 
een mix van functies. Partij anderzijds onderschrijft dat op betreffende locatie de 
gewestplanbestemming niet meer aansluit bij de noden en wensen op het vlak van goede ruimtelijke 
ordening en het efficiënt benutten van de beschikbare ruimte. Volgende ontwikkelingsperspectieven 
lijken hier op basis van de huidige noden en elementen dan ook aan de orde: verhogen van de densiteit 
(zowel in bezettingsgraad als in hoogte); industrie en met uitbreiding de mogelijkheden inzake 
kennistechnologie (research en development), labo's ... zie omzendbrief RO 2017/01; kantoren tot 
maximum 30% van de totale brutovloeroppervlakte (cf. RUP Industriepark Noord); mobipunt; een mix 
van luidruchtige recreatie en ontspanning in functie van bedrijvigheid; stadsdistributie; detailhandel 
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volgens de principes van de EFRO studie rond de baanwinkels (met uitzondering van garages, college 
16 april 2018).    
 
 
 
14. Gelet op de strikte interpretatie die aan voormeld artikel 7.2.0 gegeven wordt in de 
rechtspraak en rechtsleer, verbindt Partij anderzijds zich ertoe om een planologisch initiatief te nemen, 
met het oog op de herbestemming van voormelde site van Partij enerzijds, naar een planologische 
bestemming die aansluit met de hierboven opgesomde ontwikkelingsperspectieven waarbij zeker de 
activiteiten industrie, kantoor en handel kunnen worden toegestaan.  
 
Partij anderzijds heeft in dat kader in een besluit van 27 mei 2019, gevoegd bij onderhavige 
dadingsovereenkomst, reeds goedkeuring verleend aan de ontwikkelingsperspectieven voor de 
industriezone gelegen aan de Mercatorknoop (de Unigro/Saint Brice site). 
 
Partij anderzijds heeft zich er in dat kader eveneens in een besluit van 19 juni 2019, gevoegd bij 
onderhavige dadingsovereenkomst, reeds toe verbonden om de ontwikkeling van de site van 
Unigro/Saint Brice mee te laten opnemen in het in voorbereiding zijnde provinciaal RUP N70, opgestart 
middels deputatiebesluit van 6 juni 2019, eveneens gevoegd bij onderhavige dadingsovereenkomst, of 
om desgevallend een stedelijk RUP op te maken. 
 
Partij anderzijds verbindt er zich hierbij toe om haar eigen besluitvorming te respecteren en bijgevolg 
alle mogelijke redelijke inspanningen te leveren om de ontwikkeling van de site van Partij enerzijds, 
zoals hierboven beschreven, te laten opnemen in het provinciaal RUP N70 en, indien de opname van 
de ontwikkeling van de site van Partij enerzijds in het provinciaal RUP N70 niet of onvoldoende 
mogelijk zou zijn, een eigen stedelijk planningsinitiatief te nemen, zo nodig na het laten nemen van 
een delegatiebesluit, in zoverre de ruimtelijke planning ter zake zou uitgaan van een ander 
planningsniveau, en na het verkrijgen van de nodige instemming van de hiërarchisch hogere 
overheden. 
 
Partij anderzijds verbindt zich ertoe om Partij enerzijds, op geregelde tijdstippen en alleszins telkens 
wanneer Partij enerzijds hierom verzoekt, te informeren in verband met de ontwikkeling van het RUP 
N70 of welk planningsinitiatief dan ook, en inzonderheid in verband met de vorderingen en de eigen 
inspanningen van Partij anderzijds inzake doorvoering van de bestemmingswijziging van de site van 
Partij enerzijds met het oog op het creëren van een innovatief en duurzaam bedrijventerrein zoals 
hierboven beschreven. 
 
 
15. Partij anderzijds gaat in overeenstemming met haar besluit van 9 september 2019, gevoegd 
bij onderhavige dadingsovereenkomst, onder voorbehoud van de beoordeling van een concrete 
omgevingsaanvraag (waarin deze uitweg zal zijn opgenomen), principieel akkoord met de ontsluiting 
van de toekomstige site van Partij enerzijds conform het normaal gebruik via de weg die aansluiting 
maakt op het Europark Zuid, zoals aangeduid op onderstaande luchtfoto.  
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Indicatieve aanduiding in het rood van de weg die tot ontsluiting zal dienen 

 
 
Partij anderzijds bevestigt hierbij dat er op heden geen elementen gekend zijn die de ontsluiting langs 
deze weg zouden tegenhouden. 
 
Evenwel moet bij de effectieve realisatie rekening gehouden worden met een aantal verkeerskundige 
inrichtingsprincipes: er dient aandacht te zijn voor de maatvoering van de bochten, het uitkijkzicht 
moet gewaarborgd blijven, een apart bedding voor zachte modi moet voorzien zijn... 
 
 
16. Partij enerzijds verbindt zich er op haar beurt toe om afstand te nemen van recht en van 
rechtsvordering met betrekking tot het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan “Oostelijke Tangent Sint-
Niklaas”, in die zin dat zij afstand zal doen van de bij de Raad van State hangende vordering tot 
nietigverklaring, gekend onder rolnummer G/A 221.753 / X – 16.887. 
 
De afstand van recht en rechtsvordering zal meegedeeld worden aan de Raad van State binnen een 
termijn van acht dagen na de ondertekening van onderhavige dadingsovereenkomst en uiterlijk op 
voormelde zitting van de Raad van State dd. 27 september 2019 dan wel op een gebeurlijk latere 
zitting, maar vóór de sluiting van de debatten. 
 
Partij enerzijds verbindt zich er toe om geen enkele procedure voor om het even welke 
administratiefrechtelijke of burgerrechtelijke instantie of rechtscollege te voeren tegen om het even 
welke administratieve toelating die noodzakelijk is om het RUP ‘Oostelijke Tangent Sint-Niklaas’ te 
kunnen realiseren, voor zover deze toelatingen niet in strijd zijn met de afspraken in onderhavige 
dading. 
 
 
 
17. Partijen erkennen uitdrukkelijk middels integrale uitvoering van onderhavige 
dadingsovereenkomst wederzijds toegevingen gedaan te hebben in de zin van de artikelen 2244 en 
volgende Burgerlijk Wetboek. 
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18. De partijen verklaren derhalve dat de geschillen aangehaald in deze dading hiermee als 
definitief geregeld gelden en dat zij in dit verband wederzijds geen andere vorderingen meer kunnen 
instellen met betrekking tot het voorwerp van deze dading. 
 
 
 
BIJZONDERE MODALITEITEN: 
 
 
19. De dadingsovereenkomst en de hierin geformuleerde voorwaarden kunnen niet eenzijdig 
gewijzigd worden. Wijzigingen kunnen enkel aangebracht worden middels wederzijdse toestemming 
van partijen die schriftelijk bevestigd wordt. 
 
Bijgevolg zal geen amendement dat deze dading wijzigt, er iets aan toevoegt of weglaat, aan de Partijen 
kunnen worden tegengeworpen tenzij het schriftelijk is opgemaakt en door of in naam van alle Partijen 
is ondertekend, onder uitdrukkelijke verwijzing naar deze dading. 
 
 
20. Partijen erkennen uitdrukkelijk dat de eventuele ongeldigheid, nietigheid of niet-
afdwingbaarheid van één of meerdere bepalingen van onderhavige dadingsovereenkomst de 
rechtsgeldigheid en de afdwingbaarheid van de overige bepalingen niet in het gedrang brengen, met 
dien verstande dat partijen in dat geval te goeder trouw één of meerdere nieuwe bepalingen 
uitwerken tot verwezenlijking van de doelstelling van onderhavige dadingsovereenkomst naar de 
geest van de overeenkomst. 
 
 
21. Deze dading houdt geen erkenning van schuld of aansprakelijkheid in door één van de partijen.  
 

22. Partijen verklaren en erkennen dat zij met volledige kennis van zaken en uit vrije wil hebben 
ingestemd met deze dading, zonder enige vorm van dwaling, benadeling, bedrog of geweld. Elke 
partij verzaakt dan ook aan het recht zich te beroepen op dwaling zowel in rechte als in feite,  
benadeling, bedrog of geweld, en iedere vergetelheid met betrekking tot het bestaan en de omvang 
van haar rechten. Partijen verbinden er zich toe en aanvaarden het strikt vertrouwelijk karakter van 
het bestaan en de inhoud van onderhavige dading te eerbiedigen en dus niet te onthullen, hetgeen 
onder meer inhoudt dat daarvan geen melding mag gemaakt worden ten aanzien van derden, 
behoudens in de mate dat dit strikt noodzakelijk zou zijn in het kader van een gerechtelijke 
procedure tussen partijen of in geval van wettelijke verplichting.  

 
Partijen zullen alle mogelijke middelen aanwenden opdat elke (rechts)persoon die, al dan niet in 
dienstverband, werkzaamheden verricht of diensten levert ten behoeve van, of namens één van de 
Partijen, deze verbintenis te goeder trouw zou nakomen. 
 
 
23. Huidige dadingsovereenkomst maakt het volledige akkoord uit tussen partijen omtrent het 
hierin behandelde onderwerp, en vernietigt en vervangt bijgevolg elke vroegere mondelinge en/of 
schriftelijke overeenkomst of verbintenis dienaangaande. 
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24. De rechten en verplichtingen uit deze dadingsovereenkomst gelden tevens voor enige 
juridische dan wel feitelijke opvolgers van (een van) de partijen. Partijen verbinden zich ertoe hun 
respectieve opvolgers op rechtsgeldige en afdwingbare wijze aan deze gehele overeenkomst te 
onderwerpen. 
 
 
25. De dadingsovereenkomst is onderworpen aan het Belgisch recht onder de bevoegdheid van 
de Rechtbank van Eerste Aanleg Oost-Vlaanderen, afdeling Dendermonde, in geval van betwisting 
omtrent de geldigheid, de interpretatie en de uitvoering van de dadingsovereenkomst. 
 
 
26. Indien een partij of beide partijen in gebreke blijven de huidige overeenkomst correct uit te 
voeren kan de andere partij de uitvoering van de overeenkomst vorderen onverminderd haar recht 
schadevergoeding te vorderen. 
 
 
27. Elke Partij draagt zijn eigen kosten voor de totstandkoming van huidige overeenkomst. 
 
Elke Partij zal haar eigen respectieve kosten dragen met betrekking tot de voorbereiding, 
onderhandeling, totstandkoming, ondertekening en uitvoering van deze dading en de transacties die 
in deze dading worden voorgenomen, met inbegrip van alle vergoedingen en kosten van haar 
vertegenwoordigers. 
 
 
28. Partijen erkennen dat de bijlagen bij onderhavige dadingsovereenkomst integraal en 
onlosmakelijk deel uitmaken van de dading en daar niet los van kunnen gekoppeld worden. 
 
 
29. De huidige dading treedt in werking na ondertekening door de Partijen. 
 
 
30. Partijen erkennen uitdrukkelijk op het ogenblik van het ondertekenen van de 
dadingsovereenkomst dat de overeenkomst is opgesteld in twee originele exemplaren waarvan iedere 
partij erkent het zijne, inclusief de bijhorende bijlagen, te hebben ontvangen. 
 
Aldus opgemaakt te Antwerpen op *** augustus 2019, 
 
Ondertekenen deze dading voor akkoord, 
 
 
 
 
 
 
 
Voor Partij enerzijds, de NV SAINT BRICE, ingeschreven in de KBO onder het nr. 0401.222.385, met 
maatschappelijke zetel gevestigd te 9100 Sint-Niklaas, Prins Boudewijnlaan 65, hier vertegenwoordigd 
door het wettelijk orgaan conform artikel 11 van de statuten 
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-----------------------------------------------------------  ------------------------------------------------------------- 

Dhr. Yves MOENS, wonende te 9450 
Haaltert, Windmolenstraat 120 
 

 Dhr. Jean-Pierre BARTHEL, wonende te 60300 
Courteuil (Frankrijk), rue du Parc 2 

in hun hoedanigheid van bestuurders als dusdanig benoemd bij beslissing van de buitengewone 
algemene vergadering van achttien december tweeduizend zeventien, gepubliceerd in de bijlagen 
tot het Belgisch Staatsblad van vier januari tweeduizend achttien onder nummer 18002393 

 
 
 

*** 
 
 
 
Voor Partij anderzijds, de STAD SINT-NIKLAAS, met zetel met zetel te 9100 Sint-Niklaas, Grote Markt 
1, met ondernemings-nummer 0207.464.192, hier vertegenwoordigd 
 
 
 
 
 
 
 
 
-----------------------------------------------------------  ----------------------------------------------------------- 

Dhr. Johan VERHULST, wonende te 9140 
Temse, Moortelstraat 8a 
 

 Dhr. Lieven DEHANDSCHUTTER, wonende te 
9100 Sint-Niklaas, Mercatorstraat 182 
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Bijlagen: 
 

(1) Besluit van het college van burgemeester en schepenen van de stad Sint-Niklaas dd. 19 juni 

2019 met ref. 2019_CBS_02623, waarbij wordt besloten om de ontwikkeling van de site 

Unigro/Saint Brice, mee te laten opnemen in het in voorbereiding zijnde provinciaal RUP N70 

of desgevallend een stedelijk RUP op te maken en dit aldus te laten opnemen in de in opmaak 

zijnde dading tussen de stad, AWV en Unigro/Saint Brice + bijlagen; 

(2) Besluit van het college van burgemeester en schepenen van de stad Sint-Niklaas dd. 27 mei 

2019 met ref. 2019_CBS_02310, waarbij goedkeuring wordt verleend aan de 

ontwikkelingsperspectieven voor de industriezone gelegen aan de Mercatorknoop 

(Unigro/Saint Brice site);  

(3) Besluit van de deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen dd. 6 juni 2019 inzake 

dossiernummer 1902153, waarbij wordt beslist om het geïntegreerde planningsproces voor 

het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan (PRUP) ‘N70 Baanwinkels’ van Gent tot Antwerpen 

op te starten in samenwerking met de provincie Antwerpen, een planteam samen te stellen, 

de nodige studies uit te voeren (plan-MER en inhoudelijk studie rond winkelarme zones), de 

nodige personeelsleden te voorzien en voldoende werkingsmiddelen te voorzien. 
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24 september 2019 21:00 - De voorzitter sluit de zitting

Gezien en goedgekeurd door de gemeenteraad

Johan Verhulst Mia Mortier
algemeen directeur raadslid-voorzitter

 
 


