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SAMENWERKINGSOVEREENKOMST 

 

aangaande Stichting Kempens Landschap 

  

 

 

 

TUSSEN 

 

 

STICHTING KEMPENS LANDSCHAP, stichting van openbaar nut, met ondernemingsnummer 

0749.895.122 en zetel te 2018 Antwerpen, Koningin Elisabethlei 22, hierbij rechtsgeldig 

vertegenwoordigd door Jan De Haes & Kathleen Helsen, covoorzitters. 

  

Hierna “Stichting Kempens Landschap” 

 

 

EN 

 

 

Het lokale bestuur van de gemeente………………………………………….., hierbij rechtsgeldig 

vertegenwoordigd door: 

 

- …………………………………………… voorzitter van de gemeenteraad  

- …………………………………………… algemeen directeur 

 

Tot deze samenwerkingsovereenkomst gemachtigd ingevolge het besluit van de gemeenteraad dd. 

………………… . 

 

Overeenkomstig artikel 330 e.v. van het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 is dit besluit 

van de gemeenteraad uitvoerbaar doch onderworpen aan het algemeen bestuurlijk toezicht van de 

provinciegouverneur.  

 

Hierna het “lokale bestuur” 

 

 

Hierna samen “Partijen” en afzonderlijk de “Partij” 

 

 

WORDT VOORAFGAANDELIJK UITEENGEZET ALS VOLGT: 

 

 

- Op 26 juni 2020 werd Stichting Kempens Landschap erkend als stichting van openbaar nut, 

waarna alle personeelsleden, alle activa en passiva en alle rechten en plichten van de vzw 

Kempens Landschap (ondernemingsnummer: 0463.095.123) werden overgenomen; 

 

- de Stichting Kempens Landschap heeft navolgend belangeloos doel, ten dienste van de 

gemeenschap: “de verwerving, bescherming, valorisatie en het gebeurlijk herstel van 

monumenten, architecturale gehelen en landschappen, het leefmilieu, onroerend erfgoed en 



 2 / 4 
 

natuur- en cultuurpatrimonium in de provincie Antwerpen en inzonderheid de instandhouding, 

het herstel en beheer en de ontsluiting van beschermde goederen in haar bezit of haar beheer. 

De Stichting neemt een voorbeeldrol op inzake onroerenderfgoedzorg en draagt bij aan het 

vergroten van het draagvlak.”; 

 

- met deze samenwerkingsovereenkomst wensen Partijen hun werkingsafspraken te 

herbevestigen. 

 

 

WORDT OVEREENGEKOMEN ALS VOLGT: 

 

 

1. Voorwerp 

 

Deze samenwerkingsovereenkomst herbevestigt de voormalige pijlers en werkingsprincipes van- en 

tussen Kempens Landschap en het lokale bestuur, weliswaar rekening houdend met de nieuwe 

rechtsvorm als stichting voor openbaar nut. 

 

2. Duurtijd 

 

2.1. Deze samenwerkingsovereenkomst wordt door de Partijen aangegaan voor onbepaalde duur en 

is inherent verbonden aan het lidmaatschap bij Stichting Kempens Landschap. Behoudens 

opzegging door één van de Partijen wordt deze samenwerkingsovereenkomst opnieuw ter 

bevestiging voorgelegd in het jaar na de gemeenteraadsverkiezingen. 

  

2.2. Eventuele (bijzondere) rechten en verplichtingen (m.b.t. een specifiek onroerendgoedproject) 

die in een afzonderlijke overeenkomst/akte tussen Partijen werden/worden overeengekomen, 

blijven onverminderd gelden voor de duurtijd die daartoe in voormelde overeenkomst/akte 

werd/wordt overeengekomen, ongeacht de duurtijd van deze samenwerkingsovereenkomst. 

 

3. Pijlers Stichting Kempens Landschap 

 

Sinds november 1997 werkt de Stichting voornamelijk rond de volgende pijlers: 

 

- Landschap verwerven: gericht aankopen van waardevolle natuur- en bosgebieden en 

historische gebouwen en structuren in de provincie Antwerpen, samen met lokale besturen. 

Conform beslissing van de Raad van Bestuur dd. 22 juni 1998 vertaalde deze samenwerking 

zich in een 20%/30% (verwerving onroerende goederen boven 500.000 euro) bijdrage vanuit 

het lokale bestuur wanneer Stichting Kempens Landschap een onroerend goed verwerft op haar 

grondgebied. 

 

- Landschap opwaarderen: restauratie en herbestemming van bouwkundig erfgoed, samen met 

het betreffende lokale bestuur, evenals landschapsbeheer en groene recreatie. Conform 

beslissing van de Raad van Bestuur dd. 20 juni 1998 vertaalde deze samenwerking zich in de 

financiële verantwoordelijkheid van het lokale bestuur inzake onderhoud, beheer, inrichting en 

restauratie van het verworven goed en dit onder coördinatie en goed rentmeesterschap van 

Stichting Kempens Landschap. 
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- Landschap openstellen: verworven en opgewaardeerd landschap maximaal ontsluiten. 

 

- Lokale besturen adviseren: inbreng expertise bij erfgoed- en landschapsprojecten. Conform 

beslissing van de Raad van Bestuur 20 juni 2008 dient deze taakstelling adviserend en 

regisserend te worden ingevuld met in ruil visibiliteit.  

Sinds 1 januari 2019 wordt dit ingevuld met een afzonderlijke overeenkomst voor het specifieke 

onroerend erfgoedproject; deze overeenkomst is immers een verplichting vanuit het agentschap 

Onroerend Erfgoed. 

 

 

4. Besluitvorming 

 

4.1. Stichting Kempens Landschap wordt – overeenkomstig haar statuten – bestuurd door een 

bestuursorgaan (‘Raad van Bestuur’), bijgestaan door twee covoorzitters en een structurele 

adviescommissie samengesteld door de burgemeesters van de lokale besturen. De 

burgemeester wordt uitgenodigd voor de Raad van Bestuur. 

 

4.2. De beleidsvoorbereiding en -uitvoering gebeurt door medewerkers van de Stichting Kempens 

Landschap. 

 

 

5. Engagement in getrapte vorm van het lokale bestuur 

 

 

De middelen voor de Stichting Kempens Landschap bestaan enerzijds uit een werkingssubsidie van de 

provincie Antwerpen, en anderzijds uit de jaarlijkse werkingsbijdragen die door de ondersteunende 

lokale besturen worden ingebracht. Dit vertaalt zich vanuit het lokale bestuur in volgend getrapt 

engagement:  

 

- Het lokale bestuur stemt in met een jaarlijkse solidariteitsbijdrage van 0,20 euro per inwoner, 

ten behoeve van de werking van de Stichting. Deze bijdrage is als het ware het toegangsticket 

tot de werking van de Stichting Kempens Landschap. 

 

- Het lokale bestuur verleent een tussenkomst van 20%/30% (verwerving onroerende goederen 

boven 500.000 euro) in de totale verwervingskost (aankoopprijs + registratie- en aktekosten), 

daar waar de Stichting onroerend goed aankoopt. Deze bijdrage accentueert de betrokkenheid 

van de gemeente. 

 

- Het lokale bestuur is financieel verantwoordelijk inzake onderhoud, beheer, inrichting en 

restauratie van het verworven goed en dit onder coördinatie en goed rentmeesterschap van de 

Stichting. 

 

De Stichting Kempens Landschap faciliteert het lokale bestuur voor elk specifiek onroerend goed, in 

zonderheid de opmaak van mogelijke subsidiedossiers. Bovendien kan – conform het onroerend 

erfgoedbesluit  - de Stichting een bijkomende premie van 10% inbrengen via het afsluiten van een 

overeenkomst voor beschermd erfgoed. Waar verwerving niet speelt, blijft dit ook van kracht en wordt 

deze taakstelling adviserend en regisserend ingevuld in ruil voor visibiliteit. 
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Deze afspraken dragen bij aan een slagkrachtige werking van Stichting Kempens Landschap om samen 

zoveel mogelijk landschap en erfgoed te bewaren en toegankelijk te maken. 

 

 

Aldus opgemaakt in twee (2) exemplaren waarvan elke Partij erkent er één (1) te hebben ontvangen. 

 

Te Antwerpen, op …………………… . 

 

 

Voor Stichting Kempens Landschap: 

 

 

 

 

 

 

Jan De Haes,       Kathleen Helsen, 

covoorzitter       covoorzitter 

 

 

Voor het lokale bestuur: 

 

 

 

 

 

 

……………………………………………     ……………………………………………  

voorzitter gemeenteraad     algemeen directeur 
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