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Zitting van de gemeenteraad 

24 oktober 2019 

Aanwezig: Desloovere Koen, Voorzitter Gemeenteraad; 

 Vander Meeren Luc, Burgemeester; 

Nachtegaele Veerle, Van Tieghem Maarten, Van den Dorpe Isabelle en  Kurt 
Fonteyne,  Schepenen; 

Dhondt Willy, Van Der Straeten Nicole, Van Driessche Gert, Van Cauwenberghe 
Olivier, Steenmans Marcel, Maes Rosette, De Donder Sven, De Wulf Nico en Baert 
Leen, Raadsleden; 

 Buysschaert An, Algemeen Directeur.  

Verontschuldigd : Vermeulen Sandy en Van De Populiere Marleen, Raadsleden. 

De voorzitter vraagt voor de aanvang van de eigenlijke agenda één minuut stilte naar aanleiding 
van het overlijden op 21 oktober 2019 van de heer Jules Vandevoorde, gewezen gemeenteraadslid 
(1977-1983) en gewezen OCMW-voorzitter (1983-1989). 

DAGORDE : 

1. Notulen vorige vergadering. Goedkeuring. 

2. Algemeen bestuur. Oprichting gemeenteraadscommissie financiën 2019-2024. Goedkeuring 
en installatie. 

3. Algemeen bestuur. Beheersovereenkomst tussen gemeente en OCMW. Goedkeuring. 

4. Algemeen bestuur. Organisatiebeheersing. Goedkeuring kader en charter. 

5. Algemeen bestuur. Reglement participatie en inspraak. Goedkeuring.  

6. Algemeen bestuur. Vervangingsregeling algemeen directeur. Goedkeuring. 

7. Algemeen bestuur. Vervangingsregeling financieel directeur. Goedkeuring. 

8. Algemeen bestuur. Informatieveiligheid. Beleid informatieveiligheidsincidenten en 
datalekken. Goedkeuring. 

9. Algemeen bestuur. Informatieveiligheid. Beleid raadpleging bevolkingsregister voor interne 
doeleinden. Goedkeuring. 

10. Wonen en leefomgeving. Openbare verlichting. Inbreng ‘Verlichtingstoestellen, lichtbronnen 
en steunen’. Goedkeuring aanbod openbare verlichting door de distributienetbeheerder 
Gaselwest en kennisneming bijhorend reglement. 

11. Wonen en leefomgeving. Motorhomeparking. Aanvullend reglement betreffende het instellen 
van een parkeerplaats voor motorhomes op de parking achter het gemeentehuis. 
Goedkeuring. 

12. Wonen en leefomgeving. Motorhomeparking. Gebruikersreglement voor de parkeerplaats 
voor motorhomes op de parking achter het gemeentehuis. Goedkeuring. 

13. Algemeen bestuur. Intergemeentelijke samenwerkingen.  

a. IMWV. Algemene vergadering van 5 november 2019. Goedkeuring agenda. 
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b. SOLvA. Buitengewone algemene vergadering van 11 december 2019. Goedkeuring 
statutenwijziging en agenda. 

c. Gaselwest. Buitengewone algemene vergadering van 12 december 2019. Goedkeuring 
agenda, statutenwijziging en vaststelling van het mandaat. 

d. I.VL.A. Buitengewone algemene vergadering van 18 december 2019. Goedkeuring 
statutenwijziging en agenda. 

e. TMVW ov. Buitengewone algemene vergadering van 19 december 2019. Goedkeuring 
statutenwijziging. 

14. Algemeen bestuur. Opdrachten voor werken, leveringen en diensten van dagelijks bestuur. 
Kennisgeving. 

1. 

De Gemeenteraad,  

keurt de notulen van de zitting van 26 september 2019 éénparig goed.  

2. 

De Gemeenteraad, 

In openbare zitting vergaderd; 

Gelet op het decreet Lokaal Bestuur (DLB)van 22 december 2017 en later wijzigingen;  

Gelet op artikel 37 van het DLB dat stelt dat binnen de gemeenteraad commissies kunnen 
worden opgericht die zijn samengesteld uit gemeenteraadsleden en die als taak hebben de 
besprekingen in de gemeenteraadszittingen voor te bereiden; 

Gelet op het voorstel om een gemeenteraadscommissie financiën en begroting op te 
richten waarvan een eerste samenkomst zou voorzien worden op maandagavond 28 oktober 2019 
om 18.30u in het kader van de voorbereiding van de opmaak van de investeringsenveloppe in het 
meerjarenplan 2020-2025; 

Gelet op artikel 36 van het huishoudelijk reglement, goedgekeurd in zitting van 31 januari 
2019, waar de nadere regels voor het oprichten van dergelijke commissies zijn bepaald; 

Dat iedere gemeenteraadscommissie wordt samengesteld uit tien raadsleden, de voorzitter 
van de commissie inbegrepen en verdeeld als volgt: 

- Open VLD:  6 mandaten 

- N-VA:  2 mandaten 

- CD&V : 1 mandaat 

- S.pa/onafhankelijk : 1 mandaat 

Dat elke fractie de mandaten, die haar overeenkomstig deze berekeningswijze toekomen, 
toewijst door middel van een voordracht, gericht aan de voorzitter van de gemeenteraad. Als de 
voorzitter van de gemeenteraad voordrachten ontvangt voor meer kandidaten dan er mandaten 
te begeven zijn voor een fractie, dan worden de mandaten toegewezen volgens de volgorde van 
voorkomen op de akte van voordracht. Om ontvankelijk te zijn moet de akte van voordracht voor 
elk van de kandidaat-commissieleden ten minste ondertekend zijn door een meerderheid van de 
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leden van de fractie waarvan het kandidaat-commissielid deel van uitmaakt. De voordrachtakten 
worden tegen 23 oktober 2019 ingediend bij de algemeen directeur; 

Gelet op de ingediende voordrachtaktes: 

- Open VLD: Luc Vander Meeren, Maarten Van Tieghem, Koen Desloovere, 
 Willy Dhondt, Olivier Van Cauwenberghe en Rosette Maes 

- N-VA: Sven De Donder en Marleen Van De Populiere 

- CD&V : Leen Baert 

- S.pa/onafhankelijk : Nico De Wulf 

Overwegende dat alle voordrachtaktes tijdig werden ingediend en aan alle voorwaarden 
beantwoorden; dat zij aldus ontvankelijk zijn; 

Overwegende dat elke commissie wordt voorgezeten door een gemeenteraadslid. De leden 
van het college van burgemeester en schepenen kunnen geen voorzitter zijn van een commissie. 
De gemeenteraad duidt de voorzitter van de commissies aan; 

Gelet op het voorstel om de voorzitter van de gemeenteraad, Koen Desloovere, ook als de 
voorzitter van de gemeenteraadscommissie aan te duiden; 

Gelet op de besprekingen in de raad; 

BESLUIT :  met algemeenheid van stemmen. 

Art.1. De gemeenteraad gaat akkoord met de oprichting van een gemeenteraadscommissie 
financiën en begroting. 

Art.2. Op basis van de ontvangen ontvankelijke voordrachtakten wordt de commissie financiën en 
begroting samengesteld uit volgende gemeenteraadsleden: 

- Open VLD: Luc Vander Meeren, Maarten Van Tieghem, Koen Desloovere, 
  Willy Dhondt,Olivier Van Cauwenberghe en Rosette Maes 

- N-VA: Sven De Donder en Marleen Van De Populiere 

- CD&V : Leen Baert 

- S.pa/onafhankelijk : Nico De Wulf 

Art.3. Gemeenteraadsvoorzitter Koen Desloovere wordt aangeduid als voorzitter van 
gemeenteraadscommissie financiën en begroting. 

3. 

De Gemeenteraad, 

In openbare zitting vergaderd; 

Gelet op het decreet Lokaal Bestuur  van 22 december 2017 en later wijzigingen;  

Gelet op artikel 41 tweede lid 5° van het decreet Lokaal bestuur dat stelt dat het de 
gemeenteraad toekomt om een beheersovereenkomst zoals vermeld in artikel 196 goed te keuren; 

Gelet op artikel 196 §2 van het decreet Lokaal Bestuur houdende dat een 
beheersovereenkomst gesloten kan worden tussen de gemeente en het OCMW voor het 
gemeenschappelijk gebruik van elkaars diensten; 
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Overwegende dat onderhavige beheersovereenkomst opgemaakt werd met het doel om de 
samenwerking tussen en de integratie van gemeente en OCMW te faciliteren en te omkaderen; 

Gelet op het gunstig advies van het managementteam d.d. 25 september 2019; 

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 

Gelet op de besprekingen in de raad; 

BESLUIT :met algemeenheid van stemmen. 

Art.1. De gemeenteraad keurt de beheersovereenkomst tussen de gemeente en het OCMW goed 
en maakt integraal deel uit van onderhavige beslissing.  

4. 

De Gemeenteraad, 

In openbare zitting vergaderd; 

Gelet op het decreet Lokaal Bestuur  van 22 december 2017 en later wijzigingen;  

Gelet op de bepalingen in het decreet Lokaal Bestuur, de artikelen 217 t.e.m. 220 betreffende 
organisatiebeheersing; 

Overwegende dat gemeente en OCMW een gezamenlijk organisatiebeheersingssysteem 
wensen uit te bouwen; 

Overwegende dat de leidraad organisatiebeheersing voor lokale besturen een geschikt 
zelfevaluatie-instrument is; 

Gelet op artikel 41 tweede lid 7° van het decreet Lokaal Bestuur dat bepaalt dat het de 
gemeenteraad toekomt om het algemeen kader van het organisatiebeheersingssysteem goed te 
keuren; 

Gelet op het gunstig advies van het managementteam d.d. 25 september 2019; 

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 

Gelet op de besprekingen in de raad; 

BESLUIT  met algemeenheid van stemmen: 

Art.1. De gemeenteraad keurt het kader, zijnde de leidraad organisatiebeheersing van Audit 
Vlaanderen, en het charter organisatiebeheersing goed.  

5. 

De Gemeenteraad, 

In openbare zitting vergaderd; 

Gelet op het decreet Lokaal Bestuur  van 22 december 2017 en later wijzigingen;  

Gelet op artikel 304 van het decreet Lokaal bestuur houdende dat de raad een beleid voert 
op het vlak van betrokkenheid en inspraak van burgers en doelgroepen, met inbegrip van een 
regeling over het recht van inwoners om voorstellen en vragen te zetten op de agenda van de 
raad; 

Gelet op het gunstig advies van het managementteam d.d. 25 september 2019; 

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 
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Gelet op de besprekingen in de raad; 

BESLUIT : met 14 stemmen vóór (Open VLD, N-VA, CD&V en S.pa/onafhankelijk) en  
 1 onthouding (onafhankelijk). 

Art.1. De gemeenteraad keurt het reglement participatie en inspraak goed als volgt: 

Inleidende bepalingen 

Art.1. – Dit reglement geeft, in toepassing van artikel 304 van het decreet Lokaal Bestuur, nadere 
invulling aan de vormen van inspraak en participatie, in het bijzonder aan het recht van inwoners 
om voorstellen en vragen op de agenda van de gemeenteraad en OCMW-raad te zetten. 

Art. 2 – Dit reglement is evenwel niet beperkend bedoeld. Naast de inspraakvormen die in dit 
reglement uitdrukkelijk worden genoemd, kan het bestuur steeds andere vormen van inspraak en 
participatie hanteren om belanghebbenden te informeren, consulteren en betrekken. 

Art. 3 – Dit reglement doet bijgevolg geen afbreuk aan de regeling van bestaande vormen van 
participatie en inspraak (zoals adviesraden, andere overlegstructuren, verzoekschriften, 
meldingen, klachtenbehandeling …). 

Voorstellen en vragen van inwoners 

Art. 4 – Iedere inwoner van Wortegem-Petegem, ouder dan 16 jaar, heeft het recht om voorstellen 
en vragen op de agenda van de gemeenteraad en OCMW-raad te laten zetten. 

Art. 5 – De aanvraag om een voorstel of vraag op de gemeente- of OCMW-raad te brengen, wordt 
schriftelijk ingediend, in de vorm van een gemotiveerde nota, bij de stafmedewerker. Samen met 
de nota worden alle nuttige stukken toegevoegd voor de juiste beoordeling van wat precies 
voorgesteld of gevraagd wordt. De indiener vermeldt in de aanvraag duidelijk dat het om een 
voorstel of vraag in het kader van dit inspraakreglement gaat. 

Art. 6 – Het voorstel of de vraag moet over de gemeentelijke of OCMW-beleidsvoering, - besluit-
vorming of -dienstverlening gaan. 

Art. 7 – Voorstellen of vragen over zaken die als zodanig geen gemeentelijke bevoegdheid of 
respectievelijk een bevoegdheid van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn 
betreffen, zijn niet ontvankelijk. 

Art. 8 – Worden evenmin als voorstellen of vragen in de zin van dit reglement beschouwd: 

 het enkel aanbrengen van feiten, meningen of kritiek, zonder een duidelijk voorstel of 
duidelijke vraag 

 vragen omtrent persoonlijke kwesties 

 vragen om informatie, inlichtingen, inzage of afschriften van bestuursdocumenten 

 aanvragen, bezwaren of beroepen in aangelegenheden waarvoor een specifieke aanvraag-, 
bezwaar-, of beroepsprocedure bestaat. 

Art. 9 – De gemeenteraad en de OCMW-raad beantwoorden respectievelijk de vragen en 
voorstellen die inhoudelijk tot hun bevoegdheid horen én ondertekend zijn door 100 inwoners van 
Wortegem-Petegem die minstens 16 jaar oud zijn op de datum van indiening. Naast een 
handtekening dient tevens de naam en het adres van elke ondertekenaar vermeld te worden op de 
aanvraag van het voorstel of de vraag. Voor de controle van die leeftijdsvoorwaarde moet de 
aanvrager voor alle ondertekenaars ook hun geboortedatum vermelden. 
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Art. 10 –De voorstellen en vragen die niet voldoen aan de in artikelen 5, 6, 7, 8 en 9 beschreven 
vereisten worden, naargelang de materie, behandeld door het college van burgemeester en 
schepenen en vallen bijgevolg buiten het kader van dit reglement. 

Art. 11 – De gemeente of het OCMW stuurt aan de indiener, of wanneer door meerdere personen 
ondertekend aan de eerste ondertekenaar, een ontvangstmelding. 

Art. 12 – Aan het gemeentebestuur gerichte voorstellen en vragen over OCMW-aangelegenheden 
worden rechtstreeks naar het OCMW doorgestuurd, voor behandeling volgens de daar geldende 
regeling. 

Art. 13 – De gemeenteraad en OCMW-raad bezorgt voor de door hen te behandelen voorstellen en 
vragen het gemotiveerd antwoord binnen de twee maanden na indiening. Het antwoord wordt 
gericht aan de indiener of, wanneer door meerdere personen getekend, aan de eerste onder-
tekenaar. 

Art. 14 – Voorstellen en vragen van inwoners ontvangen minstens 14 dagen vóór de eerstkomende 
gemeente- of OCMW-raad worden op deze eerstkomende raadszitting behandeld. Indien het 
voorstel of de vraag later wordt ingediend, behandelt de raad het punt op de volgende zitting. 

Art. 15 – Het agendapunt kan door de burger toegelicht worden tijdens de gemeente- of OCMW-
raad. De indieners kunnen hiervoor maximum drie personen afvaardigen die de toelichting op hen 
nemen. De toelichting mag hoogstens een kwartier duren. 

Art. 16 – De gemeente- of OCMW-raad kan het agendapunt verdagen naar een eerstvolgende 
raadszitting, dit in het licht van bijkomend onderzoek of opvraging van informatie door het 
college of respectievelijk vast bureau omtrent het ingediende voorstel of de ingediende vraag. 

Art. 17 – Het door de gemeente- of OCMW-raad bepaalde gevolg/antwoord (alsook de eventuele 
beslissing om het punt te verdagen naar een volgende raadszitting) wordt onverwijld aan de 
indiener of eerste ondertekenaar overgemaakt. 

6. 

De Gemeenteraad, 

In openbare zitting vergaderd; 

Gelet op het decreet Lokaal Bestuur  van 22 december 2017 en later wijzigingen;  

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 29 maart 2018, houdende de kennisname van de 
aanstelling van rechtswege van mevrouw An Buysschaert als algemeen directeur van het lokaal 
bestuur Wortegem-Petegem met ingang van 25 februari 2018; 

Gelet op artikel 166 van het decreet Lokaal Bestuur; 

Overwegende dat het decreet Lokaal Bestuur in een integratie van gemeente en OCMW 
voorziet met behoud van afzonderlijke rechtspersonen; dat de ambtelijke integratie zoals in dit 
decreet voorzien in de eerste plaats vorm krijgt door een eenduidige algemene leiding in de 
nieuwe figuur van algemeen directeur die in de plaats treedt van de secretaris van gemeente en 
OCMW en alle betreffende bevoegdheden overneemt; 

Overwegende dat de gemeenteraad de vervanging van de algemeen directeur regelt bij 
afwezigheid of verhindering; 
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Overwegende dat hierover geen nadere bijzondere regels worden geformuleerd waarbij het 
aan de gemeenteraad toekomt om een concrete vervangingsregeling uit te werken die aangepast 
is aan de nood van de diensten; 

Overwegend dat wel minstens en in elk geval in waarneming van het ambt van algemeen 
directeur moeten worden voorzien als de afwezigheid of verhindering langer dan 120 dagen duurt 
of als het ambt vacant werd verklaard;  dat de in dat geval de waarnemend algemeen directeur 
alle bevoegdheden van de algemeen directeur uitoefent;  

Overwegende dat de algemeen directeur om verschillende redenen afwezig of verhinderd 
kan zijn, al dan niet voorzien, en dat het noodzakelijk is om de continuïteit van de dienstverlening 
te garanderen; 

Overwegende dat het bijgevolg aangewezen is om enerzijds een of meerdere 
plaatsvervangend algemeen directeurs te voorzien voor korte afwezigheden of verhinderingen, 
terwijl anderzijds ook meer langdurige afwezigheden opgevangen moeten worden door de 
aanduiding van één waarnemend algemeen directeur; 

Overwegende dat niet langer wettelijke voorwaarden worden voorzien om als vervanger te 
kunnen optreden; 

Gelet op het voorstel om volgende personeelsleden aan te duiden als plaatsvervangend 
algemeen directeur voor de gemeente, in volgorde van aanwezigheid: 

1. de heer Cédric Ogez, stafmedewerker 

2. mevrouw Caroline Santens, administratief hoofdmedewerker; 

Gelet op het voorstel om volgende personeelsleden aan te duiden als plaatsvervangend 
algemeen directeur voor wat betreft (OCMW) BCSD-materie, in volgorde van aanwezigheid: 

1. de heer Cédric Ogez, stafmedewerker 

2. mevrouw Mia Vandebuerie, maatschappelijk werker 

3. mevrouw Lisa Van D’huynslager, maatschappelijk werker; 

Overwegende dat voor meer langdurige afwezigheden vanaf 30 dagen wordt voorgesteld 
om volgend personeelslid aan te duiden als waarnemend algemeen directeur voor de gemeente 
en het OCMW: de heer Cédric Ogez, stafmedewerker;  

Gelet op het gunstig advies van het managementteam d.d. 25 september 2019; 

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 

Gelet op de besprekingen in de raad; 

BESLUIT : met algemeenheid van stemmen 

Art. 1. Volgende personeelsleden worden aangeduid als plaatsvervangend algemeen directeur 
voor de gemeente in geval van afwezigheid of verhindering van de algemeen directeur, in 
volgende volgorde: 

1. de heer Cédric Ogez, stafmedewerker 

2. mevrouw Caroline Santens, administratief hoofdmedewerker. 
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Art. 2. Volgende personeelsleden worden aangeduid als plaatsvervangend algemeen directeur 
voor wat betreft (OCMW) BCSD-materie in geval van afwezigheid of verhindering van de 
algemeen directeur, in volgende volgorde: 

1. de heer Cédric Ogez, stafmedewerker 

2. mevrouw Mia Vandebuerie, maatschappelijk werker 

3. mevrouw Lisa Van D’huynslager, maatschappelijk werker.  

Art. 3. Tijdens afwezigheden of verhinderingen voor een periode van meer dan 30 dagen wordt 
de heer Cédric Ogez, stafmedewerker, aangeduid als waarnemend algemeen directeur 
voor de gemeente en het OCMW waarbij alle taken en bevoegdheden van de algemeen 
directeur worden overgenomen. De rechtspositieregeling is op deze waarneming van 
toepassing.  

7. 

De Gemeenteraad, 

In openbare zitting vergaderd; 

Gelet op het decreet Lokaal Bestuur  van 22 december 2017 en later wijzigingen;  

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 27 september 2018, houdende de kennisname van 
de aanstelling van rechtswege van mevrouw Marie Thérèse Leutenez als financieel directeur van 
het lokaal bestuur Wortegem-Petegem met ingang van 29 juli 2018; 

Gelet op artikel 166 van het decreet Lokaal Bestuur; 

Overwegende dat het decreet Lokaal Bestuur in een integratie van gemeente en OCMW 
voorziet met behoud van afzonderlijke rechtspersonen; dat de ambtelijke integratie zoals in dit 
decreet voorzien in de eerste plaats vorm krijgt door een eenduidige financiële leiding in de 
nieuwe figuur van financieel directeur die in de plaats treedt van de financieel beheerders van 
gemeente en OCMW en alle betreffende bevoegdheden overneemt; 

Overwegende dat de gemeenteraad de vervanging van de financieel directeur regelt bij 
afwezigheid of verhindering; 

Overwegende dat hierover geen nadere bijzondere regels worden geformuleerd waarbij het 
aan de gemeenteraad toekomt om een concrete vervangingsregeling uit te werken die aangepast 
is aan de nood van de diensten; 

Overwegende dat de financieel directeur om verschillende redenen afwezig of verhinderd 
kan zijn, al dan niet voorzien; dat het noodzakelijk is om de continuïteit van de dienstverlening te 
garanderen; 

Overwegende dat wel minstens en in elk geval in waarneming van het ambt van financieel 
directeur moeten worden voorzien als de afwezigheid of verhindering langer dan 120 dagen duurt 
of als het ambt vacant werd verklaard; dat de in dat geval de waarnemend financieel directeur alle 
bevoegdheden van de financieel directeur uitoefent;  

Overwegende dat het bijgevolg aangewezen is om enerzijds een plaatsvervangend 
financieel directeur te voorzien voor korte afwezigheden of verhinderingen, terwijl anderzijds ook 
meer langdurige afwezigheden opgevangen moeten worden door de aanduiding van één 
waarnemend financieel directeur; 
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Overwegende dat niet langer wettelijke voorwaarden worden voorzien om als vervanger te 
kunnen optreden; 

Gelet op het voorstel om volgend personeelslid aan te duiden als plaatsvervangend 
financieel directeur voor de gemeente en het OCMW: de heer Roel Verhaeghe, financieel 
deskundige; 

Overwegende dat voor meer langdurige afwezigheden vanaf 30 dagen wordt voorgesteld 
om volgend personeelslid aan te duiden als waarnemend financieel directeur voor de gemeente 
en het OCMW: de heer Roel Verhaeghe, financieel deskundige;  

Gelet op het gunstig advies van het managementteam d.d. 25 september 2019; 

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 

Gelet op de besprekingen in de raad; 

BESLUIT met algemeenheid van stemmen: 

Art. 1 – Volgend personeelslid wordt aangeduid als plaatsvervangend financieel directeur voor de 
gemeente en het OCMW in geval van afwezigheid of verhindering van de financieel 
directeur: de heer Roel Verhaeghe, financieel deskundige.  

Art. 2 – Tijdens afwezigheden of verhinderingen voor een periode van meer dan 30 dagen wordt 
de heer Roel Verhaeghe, financieel deskundige, aangeduid als waarnemend financieel 
directeur van gemeente en OCMW waarbij alle taken en bevoegdheden van de financieel 
directeur worden overgenomen. De rechtspositieregeling is op deze waarneming van 
toepassing.  

8. 

De Gemeenteraad, 

In openbare zitting vergaderd ;  

Gelet op de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 
2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van 
persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van 
Richtlijn 95/46/EG (AVG); 

Gelet op art. A-13.1.4 in de richtsnoeren met betrekking tot de informatiebeveiliging van 
persoonsgegevens in steden en gemeenten, in instelling die deel uitmaken van het netwerk dat 
beheerd wordt door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid en bij de integratie OCMW-
gemeente dat stelt dat de "organisatie dient te beschikken over een formele en geactualiseerde 
procedure voor het rapporteren van informatiebeveiligingsgebeurtenissen in combinatie met een 
reactie- en een escalatieprocedure voor incidenten rond persoonsgegeven"; 

Gelet op het advies van de functionaris voor gegevensbescherming; 

Gelet op het positief advies van het managementteam van 25 september 2019; 

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017; 

Gelet op de besprekingen in de raad; 

BESLUIT :met algemeenheid van stemmen. 

Onderstaand ‘beleid informatieveiligheidsincidenten en datalekken’ goed te keuren: 
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Beleid informatieveiligheidsincidenten en datalekken 

INFORMATIEVEILIGHEIDSINCIDENTEN EN DATALEKKEN 

Incident 

 

Een informatieveiligheidsincident is:   

 elke niet toegelaten toegang tot of verstrekking van informatie 
(vertrouwelijkheid) 

 elke niet toegelaten wijziging of beschadiging van informatie 
(integriteit) 

 elke toevallige, accidentele of ongeoorloofde vernietiging of verlies 
van informatie (beschikbaarheid) 

 elke verwerking van gegevens voor een doel dat niet ondersteund 
wordt door de wettelijke opdracht of door een andere wettelijke grond 
(doelgebondenheid) 

 elke situatie die tot een van de bovenstaande situaties kan leiden 
Voor voorbeelden, zie Bijlage 2. 

Datalek Een datalek is: 

 elk incident waarbij persoonsgegevens betrokken zijn 

MELDING 

Meldplicht Alle medewerkers en mandatarissen moeten alle incidenten en datalekken zo 
snel mogelijk melden.   

De meldplicht bij incidenten is bevestigd in de ICT-code. 

Direct reageren De medewerker of mandataris die een incident of datalek vaststelt of 
veroorzaakt, moet onmiddellijk reageren en pogen te beletten dat er (verdere) 
schade wordt aangericht (en eventueel dat de persoon in kwestie ontkomt).  

Hierbij kan de hulp van het diensthoofd en/of de systeembeheerder worden 
ingeschakeld. 

Melding Houdt het incident verband met ICT, dan moet de systeembeheerder worden 
ingelicht. 

Is er geen duidelijk verband met ICT, dan moet het diensthoofd worden 
ingelicht. 

Minder dringende incidenten en zwaktes kunnen worden gemeld bij de 
systeembeheerder, de DPO of een lid van de informatieveiligheidscel, die het 
incident hier verder behandelen. Voor de leden van de informatieveiligheidscel, 
zie Bijlage 1. 

Melding aan 
DPO 

Elk incident moet worden gemeld aan de functionaris voor 
gegevensbescherming (hierna “DPO”).  

De DPO wordt per e-mail (rechtstreeks of in CC) of telefonisch op de hoogte 
gebracht. 

DPO afwezig Blijkt de DPO afwezig of niet bereikbaar, dan kan een andere DPO van eGov 
worden ingeschakeld.  

Voor weinig dringende incidenten kan dit via de dienstmailbox op 
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informatieveiligheid@oost-vlaanderen.be. 

Voor dringende incidenten kan dit telefonisch via de permanentiedienst van 
eGov. 

Voor alle contactgegevens, zie Bijlage 1. 

ESCALATIE NIVEAU 1: INCIDENT  

Informatie verzamelen Het incident wordt onderzocht door degene aan wie de melding 
gebeurde. Afhankelijk van de aard van het incident, kan de DPO, de 
systeembeheerder en/of het diensthoofd alle informatie opvragen die 
nuttig wordt geacht. 

Medewerkers en mandatarissen, incl. diegene die het incident vaststelt, 
pogen zo te handelen dat het verzamelen van informatie m.b.t. het 
incident niet wordt belemmerd. Het vermijden van schade aan 
personen krijgt evenwel voorrang op deze regel. 

Datalek-check Er gebeurt een controle of het incident al dan niet ook een datalek is. 
Hiervoor wordt een datalek-check gedaan op basis van de flowchart en 
bijhorende checklist. Zo ja, dan is verder escalatie noodzakelijk (zie 
Escalatie niveau 2: datalek).  

Escalatie De ingeschakelde partijen beoordelen of het incident moet worden 
geëscaleerd: 

 naar de DPO (als die nog niet betrokken is) 
 naar de algemeen directeur (hierna “AD”) 

Een incident moet onmiddellijk worden geëscaleerd naar de DPO als: 

 er persoonsgegevens in het incident zijn betrokken (zie 
Escalatie niveau 2: datalek) 

 er meerdere entiteiten (bijv. meerdere steden en gemeenten) 
bij betrokken zijn of dreigen te worden 

 er een authentieke bron (bijv. het Rijksregister, de 
Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, de DIV) bij betrokken is 
of dreigt te worden 

Reageren Na het verzamelen van informatie kan er verdere actie worden 
ondernomen, al dan niet in afwachting van beslissingen op het niveau 
waarnaar werd geëscaleerd. 

Informatieveiligheidscel Elk incident wordt besproken in de periodieke informatieveiligheidscel. 
Voor dringende incidenten kan de informatieveiligheidscel worden 
samengeroepen. 

ESCALATIE NIVEAU 2: DATALEK 

Reageren Indien het een datalek betreft, dan dient de DPO een risicoanalyse te 
maken. 



245 
 

Melding aan de 
toezichthoudende 
autoriteit 

 

Bij een datalek dat een risico inhoudt voor de rechten en vrijheden van 
natuurlijke personen, adviseert de DPO de AD om melding te maken aan de 
toezichthoudende autoriteit, zonder onredelijke vertraging en indien 
mogelijk, uiterlijk 72 uur na kennisname. Indien de melding niet binnen 72 
uur plaatsvindt, gaat zij vergezeld van een motivering voor de vertraging.  

Indien de AD beslist om het advies te volgen, kan de DPO het incident 
melden met mededeling van:  

 een omschrijving van de inbreuk, met zo mogelijk de vermelding 
van het type van betrokkenen en de categorieën van gegevens 

 indien mogelijk bij benadering het aantal betrokkenen 

 de contactgegevens van de DPO en organisatie 

 de waarschijnlijke gevolgen van de inbreuk 

 de door de organisatie genomen maatregelen om de impact te 
beperken 

De meldplicht van het datalek ligt bij de verantwoordelijke voor de 
verwerking, zijnde het bestuur. 

Toezichthoudende 
autoriteit 

De te contacteren toezichthoudende autoriteit is afhankelijk van de 
entiteit waarin het datalek zich voordoet. Momenteel is dit voor alle lokale 
besturen de Vlaamse Toezichtcommissie (VTC): zowel voor gemeente-
bestuur als OCMW, andere gemeentelijke instellingen, intercommunales en 
intergemeentelijke samenwerkingsverbanden, en de binnen de schoot 
hiervan opgerichte instellingen als WZC, zorgbedrijven en 
gemeentescholen.  

De DPO bepaalt of de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) eventueel 
ook dient te worden ingelicht, zoals in het geval van een politiezone. 

Melding aan de 
betrokkene 

Indien het datalek waarschijnlijk een hoog risico inhoudt voor de rechten 
en vrijheden van natuurlijke personen, moet de verantwoordelijke voor de 
verwerking dit mededelen aan de betrokkene. 

De meldplicht van het datalek bij de betrokkene ligt bij de 
verantwoordelijke voor de verwerking, zijnde het bestuur. 

Opvolging  De DPO en de AD, eventueel aangevuld met leden van het College van 
Burgemeester en Schepenen (hierna “CBS”) bespreken de verder te nemen 
acties om het incident aan te pakken, zoals 

 verder informatie (laten) verzamelen over het incident en/of 
periodieke updates vereisen 

 communicatie (al dan niet, wanneer, wat, toon, kanaal) 

o naar de interne en/of externe medewerkers  

o naar de politie (loutere melding, indienen van een klacht,…) 

o naar de mogelijk in de toekomst betrokken partijen (andere 
steden en gemeenten,…) 
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o naar de pers/het publiek 

 het inschakelen van derden, zoals CERT (zie Bijlage 1) 

 het bij hoogdringendheid inhuren van een firma om het forensisch 
onderzoek te voeren 

Coördinatie De AD coördineert de acties. De DPO kan hierin bijstaan. 

Als een incident gevolgen heeft buiten de gemeente, dan coördineert de 
verantwoordelijke voor de verwerking de informatiedeling met de andere 
partijen. De DPO kan hierin bijstaan. 

Escalatie De AD escaleert naar alle leden van het CBS indien er een politiek en/of 
reputationeel element aan het datalek is verbonden. 

AFSLUITEN INCIDENTEN EN DATALEKKEN 

Afsluiten Een incident of datalek wordt als afgesloten beschouwd als de 
informatieveiligheidscel daartoe beslist. Weerslag van het incident en 
genomen maatregelen worden opgenomen in het incidentenregister. Het 
afsluiten van een datalek wordt gecommuniceerd aan alle partijen voor wie dat 
relevant is. 

Lessen trekken Uit incidenten en datalekken moeten lessen worden getrokken.  

Dit kan zich vertalen in aanpassingen van de richtlijnen, versterking van de 
technische maatregelen, het invoeren van nieuwe maatregelen, procedures, 
etc. 

BIJLAGE 1: CONTACTLIJST INCIDENTEN EN DATALEKKEN 

Naam  Functie Lid cel Telefoon E-mail 

Andi 
Vercruyssen 

Functionaris voor 
Gegevensbescherming (DPO) 

ja 0470 92 32 
27 

andi.vercruyssen@oost-
vlaanderen.be  

 andere DPO eGov nee 09 267 77 43 informatieveiligheid@oost-
vlaanderen.be  

Frederik Dhondt Permanentiedienst eGov  nee 0486 27 46 
71 

frederik.dhondt@oost-
vlaanderen.be  

An Buysschaert Algemeen directeur (AD) ja 056 68 81 14 an.buysschaert@wortegem-
petegem.be 

Ruth Debels Interne DPO – diensthoofd 
vrije tijd 

ja 055 30 99 84 ruth.debels@wortegem-
petegem.be  

Christophe 
Poupaert 

Systeembeheerder - 
milieuambtenaar 

ja 056 68 81 14 christophe.poupaert@wortege
m-petegem.be 

Stefanie 
Dhaenens 

Diensthoofd bevolking nee 056 68 81 14 stefanie.dhaenens@wortegem-
petegem.be 

Ward Devos Preventieadviseur – hoofd 
technische dienst 

ja 056 68 81 14 ward.devos@wortegem-
petegem.be 
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Luc Vander 
Meeren 

Burgemeester ja 0498 86 64 
55 

luc.vandermeeren@wortegem-
petegem.be  

Maarten Van 
Tieghem 

Schepen voor ICT en 
digitalisering 

nee 0476 55 33 
37 

maarten.vantieghem@wortege
m-petegem.be  

Instanties 

Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) 02 274 48 00 contact@apd-gba.be 

Vlaamse Toezichtcommissie (VTC) 02 553 50 47 contact@toezichtcommissie.be 

federaal cyber emergency response team (CERT) 02 790 33 33 cert@cert.be  

BIJLAGE 2: VOORBEELDEN VAN INCIDENTEN 

Voorbeelden  een burger die toegang krijgt tot de dossiers van andere burgers door 
een onbewaakte computer in het gemeentehuis 

 een burger die erin slaagt het advies van zijn subsidieaanvraag of die 
van anderen te wijzigen van negatief naar positief 

 de onrechtmatige opzoeking van of inzage in persoonsgegevens van 
een burger 

 de vaststelling van een inbraak in de gebouwen van de gemeente of 
het OCMW 

 de diefstal van elektronische identiteitskaarten en paspoorten 

 de diefstal van officiële stempels voor op documenten uit te 
vaardigen door de gemeente 

 de diefstal van een laptop van het bestuur 

 de vaststelling dat informatie per e-mail per ongeluk naar de 
verkeerde bestemmeling is verstuurd 

 persoonsgegevens die zonder meer bij het algemeen papierafval 
terecht komen 

 vragen van derden (incl. politie als dat niet langs de officiële kanalen 
gebeurt) om lijsten van burgers te bezorgen 

 een klacht van een burger over het (beweerdelijk) niet respecteren 
van zijn privacy door een medewerker of mandataris 

 de website van de gemeente of het OCMW die niet langer bereikbaar 
is 

 het uitlekken van een wachtwoord van een gebruiker of van een 
beheerdersaccount of  

 het ongeoorloofd gebruik van een gebruikersaccount 

 het aantreffen van illegale software of software waarvoor het bestuur 
geen licentie heeft 

 alle overige software en bestanden die in strijd met de regels op de 
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systemen aanwezig zijn 

 het ingaan op een phishing-mail 

 een melding die aangeeft dat er malware is gedetecteerd op de 
computer van een medewerker of mandataris 

 een melding die aangeeft dat de informatie op de computer van een 
medewerker of mandataris geëncrypteerd zou zijn en dat die 
encryptie enkel wordt opgeheven na het betalen van een geldsom 
(ransomware) 

 een hacking 

 een medewerker of mandataris die een USB-stick of dossier met 
persoonsgegevens verliest 

 de serverruimte die niet is afgesloten 

 problemen met de back-up server 

 brand of wateroverlast in het archief 

 een elektriciteitsuitval 

 …  

9. 

De Gemeenteraad, 

In openbare zitting vergaderd; 

Gelet op artikel 5 van het koninklijk besluit van 16 juli 1992 betreffende het verkrijgen van 
informatie uit de bevolkingsregisters en uit het vreemdelingenregister; 

Gelet op de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 
2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van 
persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van 
Richtlijn 95/46/EG (AVG); 

Gelet op de algemene onderrichtingen betreffende het houden van de bevolkingsregisters, 
gecoördineerde versie van 31 maart 2019; 

Gelet op het advies van de functionaris voor gegevensbescherming; 

Gelet op de besprekingen in de raad; 

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017; 

BESLUIT: met algemeenheid van stemmen. 

Onderstaand ‘beleid raadplegingen bevolkingsregister interne doeleinden (legislatuur 2020-2025) 
goed te keuren: 

Beleid raadplegingen bevolkingsregister interne doeleinden (legislatuur 2020-2025) 

1. Doelgroepenbeleid  

Raadplegingen en het gebruik van de bevolkingsregisters in het kader van een specifiek 
doelgroepenbeleid of van specifieke communicatie met sommige bevolkingsgroepen moet passen 
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in een geregeld beleid en vereisen een college- of gemeenteraadsbeslissing waaruit het doel van 
de raadpleging blijkt. 

Doelgroepen waarbij raadpleging en gebruik van bevolkingsregisters toegestaan is: 

 Recent ingeschreven inwoners om uitnodigingen te versturen voor de ontmoetingsdag 
voor nieuwe inwoners (2-jaarlijks); 

 Vrijwilligers actief in de gemeente om uitnodigingen te versturen voor het 
vrijwilligersontbijt (jaarlijks); 

 Jubilarissen (50, 60, 65, 70, 75 jaar getrouwd) om uitnodiging te versturen voor ontvangst 
door bestuur; 

 100-jarigen om uitnodiging te versturen voor ontvangst door bestuur; 
 Kinderen van 3-15 jaar voor het versturen van de kidsbrochure (jaarlijks); 
 16-jarigen voor het versturen van een voorstelling van het speelplein en de jeugdraad 

(jaarlijks); 
 jongeren van 16-26 jaar voor het verkrijgen van de BILL-app code (jaarlijks); 
 Ouders van kinderen tussen de 18 en de 24 maanden oud voor het afhalen van boekstart-

materialen in de bibliotheek (2x/jaar); 
 55+’ers in het kader van het GALM-project (3-jaarlijks). 

Deze lijst is limitatief. Als een doelgroep aan deze lijst moet worden toegevoegd is dit een college- 
of gemeenteraadsbeslissing. Een occasionele raadpleging is mogelijk mits een gefundeerde 
collegebeslissing waaruit duidelijk het doeleinde en het nagestreefde algemeen belang van de 
opvraging blijkt. De raadpleging mag niet het initiatief zijn van een of meerdere mandatarissen of 
personeelsleden. 

Bij klacht of problemen kan de college- of gemeenteraadsbeslissing worden opgevraagd door de 
toezichthoudende overheid.  

2. Raadpleging voor wettelijke of decretaal opgelegde taken 

Raadplegingen van de bevolkingsregisters voor duidelijke interne doeleinden in het kader van de 
uitvoering van een wettelijke of decretaal opgelegde taak dienen niet het onderwerp uit te maken 
van een college- of gemeenteraadsbeslissing.  

Onderstaande raadplegingen zijn toegestaan voor interne doeleinden:  

Financiële dienst 

 Nazicht identiteitsgegevens en adrescontrole voor de opmaak van de kohieren en het 
versturen van aangifteformulieren. 

 Nazicht identiteitsgegevens en adrescontrole voor het behandelen van ingediende 
bezwaarschriften. 

 Nazicht identiteitsgegevens en adrescontrole voor het opsturen van betalingsbewijzen. 

 Nazicht identiteitsgegevens en adrescontrole voor het versturen van briefwisseling, 
facturen en aanmaningen in het kader van het debiteurenbeheer – invordering 
gemeentebelastingen en gemeentelijke retributies. 

 Nazicht identiteitsgegevens en adrescontrole van leveranciers. 

 Nazicht identiteitsgegevens en adrescontrole van erfgenamen voor nalatenschap of 
begraafplaats. 
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 Nazicht identiteitsgegevens en adrescontrole voor dossiers van deurwaarders in het kader 
van collectieve schuldenregeling, faillissement, voorlopige bewindvoering/onbekwaam-
verklaring. 

 Nazicht identiteitsgegevens en adrescontrole van de ouders van schoolgaande kinderen 
voor het versturen van achterstallige schoolrekeningen. 

Secretariaat 

 Nazicht identiteitsgegevens en adrescontrole voor het versturen van algemene 
briefwisseling. 

 Nazicht adresgegevens bij inkomende briefwisseling indien niet of niet duidelijk vermeld. 

 Controle schrijfwijze namen als die ergens moeten vermeld worden (in een beslissing, op 
de website, in de infokrant…) 

 Nazicht identiteitsgegevens en adrescontrole van personen die de gemeente 
verantwoordelijk stellen voor geleden schade. 

 Controle van identiteitsgegevens en adres van personen die een aanvraagformulier 
indienen betreffende het gebruik van lokalen. 

Personeelsdienst 

 Identiteitsgegevens van personeelsleden, mandatarissen, gewezen personeelsleden en 
gewezen mandatarissen met het oog op het updaten van hun persoonlijke gegevens, 
eventueel pensionering. 

Sportdienst 

 Nazicht identiteitsgegevens en adrescontrole van alleenstaanden in het kader van korting 
bij sportkampen en kindersport, en korting bij het betalen van lidgeld bij sportclubs in de 
gemeente. 

 Nazicht identiteitsgegevens en adrescontrole voor de korting op abonnementen en 
meerbeurtenkaarten van de zwembaden van naburige gemeente(n). 

Bibliotheek 

 Adrescontrole voor het versturen van boetebrieven. 

Technische dienst 

 Adreslijsten van bewoners en aangelanden om brieven te versturen in verband met de 
uitvoering van openbare werken. 

 Nazicht identiteitsgegevens en adrescontrole van particulieren voor de opmaak van 
beslissingen van zakelijke rechten in verband met het patrimonium (aankoop van 
onroerende goederen, verkoop, opstalrecht, onteigening, etc.). 

 Adreslijsten van bewoners en aangelanden om brieven te versturen naar aanleiding van 
mobiliteitsmaatregelen. 

Ruimtelijke ordening & stedenbouw 

 Raadpleging van de bevolkingsregisters om de wettelijke taak te kunnen vervullen 
betreffende het organiseren van een openbaar onderzoek op basis van de Vlaamse Codex 
Ruimtelijke Ordening. 
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 Raadpleging van de bevolkingsregisters om de wettelijke taak te kunnen vervullen 
betreffende de ongeschiktheid, onbewoonbaarheid, leegstand en verkrotting van 
woningen in het kader van de Vlaamse Wooncode en de stedenbouwkundige inlichtingen 
die gevraagd worden bij een eigendomsoverdracht. 

 Raadpleging van de bevolkingsregisters om de bewoningshistoriek na te kijken om de 
vergunningstoestand te kunnen beoordelen. 

Milieudienst 

 Identiteitsgegevens van bewoners naar aanleiding van klachten omtrent milieuhinder. 

 Raadpleging van de bevolkingsregisters voor het nakijken van allerhande ingediende 
premie aanvragen.  

 Identiteitsgegevens van bewoners en eigenaars voor de bekendmaking van een openbaar 
onderzoek voor een omgevingsvergunningsaanvraag. 

 Identiteitsgegevens van eigenaars bij onderhoudswerken van waterlopen langsheen de 
eigendom (op vraag van technische dienst). 

 Adreslijsten van bewoners en aangelanden om brieven te versturen in verband met de 
rioleringswerking/afkoppelingswerken. 

 Nazicht identiteitsgegevens en adrescontrole van bewoners voor toegang recylagepark. 

 Identiteitsgegevens van bewoners voor het identificeren van losgeslagen huisdieren. 

 Adresgegevens van ex-inwoners voor het nasturen van factuur en briefwisseling Diftar. 

 Adresgegevens van landbouwers actief op het grondgebied. 

 Opvragen van adresgegevens in kader van handhaving. 

Afdeling leven en welzijn 

 Burgerlijke stand 

 Adrescontrole van de concessiehouders. 

 Raadplegingen van de bevolkingsregisters om de wettelijke taak te kunnen vervullen 
betreffende het bijhouden van de bevolkingsregisters en de registers van de burgerlijke 
stand. 

Bevolkingsdienst 

 Overzichtslijst van de vervallen identiteitskaarten. 

 Overzichtslijst van het bevolkingsaantal van de gemeente, met vermelding van het aantal 
woningen en inwoners per straat. 

 Raadplegingen van de bevolkingsregisters om de wettelijke taak te kunnen vervullen 
betreffende het bijhouden van de bevolkingsregisters en de registers van de burgerlijke 
stand. 

 Raadpleging van de bevolkingsregisters voor het nakijken van ingediende premie 
aanvragen voor het gebruik van herbruikbare luiers. 

 Overzichtslijst van leegstand en 2de verblijven. 
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 Raadpleging bevolkingsregister in opdracht van de burger voor opzoekingen die de burger 
zelf betreffen. 

Algemeen directeur 

 Adreslijsten van bewoners in het kader van de noodplanning. 
10. 

De Gemeenteraad, 

In openbare zitting vergaderd; 

Overwegend dat de gemeente Wortegem-Petegem voor de activiteit distributienetbeheer 
elektriciteit en/of gas deelneemt aan de opdrachthoudende vereniging Gaselwest; 

Overwegend dat de openbare verlichtingsnetten en -aansluitingen sinds eind 2004 behoren 
tot de eigendom van de distributienetbeheerder en dat de exploitatie van de openbare verlichting 
als openbaredienstverplichting deel uitmaakt van de activiteit ‘Netbeheer elektriciteit’; 

Overwegend dat de exploitatiekosten, met uitzondering van de materiaalkosten hieraan 
verbonden, hierdoor kunnen worden opgenomen in het distributienettarief; 

Overwegend dat de activiteiten met betrekking tot de openbare verlichting die niet onder 
deze openbaredienstverplichting vallen (bijv. renovatiewerken), worden beschouwd als een 
nevenactiviteit, meer bepaald een niet-gereguleerde activiteit waarvoor een vergoeding aan 
kostende prijs wordt aangerekend aan de deelnemers; 

Overwegend dat de deelnemers van Gaselwest in 2004 naar aanleiding van de overname 
(aankoop) door de distributienetbeheerder van de openbare verlichtingsnetten via 
gemeenteraadsbesluit de beheersoverdracht rond de activiteit openbare verlichting hebben 
herbevestigd/beslist; dat statutair werd ingeschreven dat deze beheersoverdracht voor de 
exploitatie van de openbare verlichting geldt voor de volledige duur van de aansluiting en dat de 
beheersoverdracht voor de nevenactiviteit openbare verlichting steeds herroepbaar is; 

Overwegend dat steden en gemeenten voor grote uitdagingen staan op het vlak van 
openbare verlichting, milieu, energiebesparing, kostenefficiëntie en Smart City; dat er een snelle 
technologische evolutie is op het vlak van de verlichtingstoestellen en hun aansturing; dat lokale 
besturen tal van mogelijkheden krijgen om gegevens te verzamelen waarmee ze hun beleid beter 
kunnen afstemmen op de behoeften en vragen van hun burgers, het lokale bestuur zelf, de 
overheid en ondernemingen; dat de lokale besturen zich daarnaast via de 
burgemeestersconvenanten geëngageerd hebben tot doelstellingen op het vlak van energie-
efficiëntie en CO2-besparing; 

Overwegend dat Fluvius System Operator (hierna ‘Fluvius’) als werkmaatschappij voor de 
netbeheerders in dienst van de lokale besturen een actieve ondersteuning wil aanbieden bij de 
uitwerking van een beleid op maat op vlak van milieu, verlichting en Smart City-infrastructuur (de 
netten, steunen en erop geïnstalleerde applicaties); 

Overwegend dat de raad van bestuur van Gaselwest in zitting van 8 mei 2019 het reglement 
‘Fluvius openbare verlichting en diensten door de distributienetbeheerders aan lokale besturen’ 
heeft goedgekeurd; dat dit reglement wordt toegevoegd als bijlage bij dit gemeenteraadsbesluit, 
waarvan de tekst primeert op onderstaande samenvatting; 

Overwegend dat het reglement kan worden samengevat als volgt: 
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Scope: verlichtingstoestellen, lichtbronnen en steunen van openbare verlichting  
Er wordt voorgesteld om de per 1 januari 2020 bestaande verlichtingstoestellen, lichtbronnen en 
steunen openbare verlichting in te brengen bij de distributienetbeheerder. 

Het betreft in het bijzonder verlichtingstoestellen, lichtbronnen en steunen openbare verlichting 
die zich situeren op of langs de openbare weg of op terreinen die publiek toegankelijk zijn en die 
toebehoren aan de gemeente zelf, met name: 

 functionele verlichting, waarbij de functie het verlichten is van wegen, oversteekplaatsen, 
fiets- en wandelpaden, tunnels, waterlopen en pleinen met uitzondering van de installaties in 
het beheer van het Agentschap voor Wegen en Verkeer; 

 bakenverlichting, waarvoor het uitgestraalde licht van het verlichtingstoestel zelf dienst doet 
als ‘optical guidance’; 

 monumentverlichting, waarvan de functie het verhogen is van de esthetische waarde van 
monumenten (gebouw, standbeeld, kunstwerk, …) en ondersteuning geeft aan taken van de 
functionele verlichting; het te verlichten monument moet gelegen zijn langs een openbare 
weg of plein; 

 straatmeubilairverlichting, zijnde aparte verlichtingsinstallaties in/op straatmeubilair 
(fietsenstalling, zitbanken, vuilbakken, wegwijzers, …) en die eigendom zijn en in beheer van de 
gemeente. 

De lokale besturen kunnen ook de openbare verlichting van semi-openbare ruimten en hun netten 
inbrengen, dit na risicoanalyse en het in overeenstemming brengen van de installaties aan de 
geldende wetgeving en regels en waarvan de inbreng op projectbasis gebeurt. Het betreft: 

 openbare terreinverlichting, de verlichting van terreinen die (tijdens openingsuren) vrij 
toegankelijk zijn voor het publiek (containerpark, begraafplaats, sportterreinen zoals 
voetbalvelden, atletiekpiste, Finse piste, …) en die eigendom zijn van de gemeente; 

 architecturale verlichting, waarvan de functie het verhogen is van de esthetische waarde van 
monumenten (gebouw, standbeeld, kunstwerk, …); het te verlichten monument moet gelegen 
zijn langs een openbare weg of plein; de verlichting vereist een aparte studieopdracht 
(specifieke lichtstudie en technisch ontwerp) door een lichtarchitect. 

Er kan worden geopteerd om het energieverbruik mee deel te laten uitmaken van het aanbod. 

Worden buiten de scope gehouden: 

 de feestverlichting (toestellen en overspanningen en tijdelijke netten) en de binnenverlichting 
(verlichting binnenin de gemeentegebouwen waarvan de te verlichten ruimte in zijn 
algemeenheid uitgebaat wordt door de gemeente); 

 de verkeersregelsystemen (het al dan niet branden van de verlichting beïnvloedt de wegcode), 
tenzij hier al een overeenkomst voor bestaat; 

 de stand-alonesystemen (geen DNB-netvoeding) en de ruimten van de gemeenten in concessie 
van andere partijen (de te verlichten ruimte wordt uitgebaat door een derde partij waarvoor 
de gemeente tijdens de looptijd van de concessie-overeenkomst niet instaat voor de 
verlichting). 

Worden in beginsel ook buiten scope van het reglement gehouden: 
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 de applicaties die zich al op de steunen bevinden (bijv. camera’s, sensoren en 
verkeersgeleidingsinstallaties voor Smart City-toepassingen); hiervoor kunnen evenwel aparte 
afspraken worden gemaakt; 

 ‘klassieke’ applicaties die zich vandaag op de steunen bevinden (bijv. verkeers- en 
signalisatieborden, bloembakken en vaandels). 

Inbreng: maximum 25% van de inbrengwaarde in cash en minimum 75% van de in
 brengwaarde in OV-aandelen 

Voor de inbreng van de bestaande verlichtingstoestellen, lichtbronnen en steunen openbare 
verlichting in de distributienetbeheerder gebeurt een waardering van deze installaties. 

De inbrengwaarde wordt bepaald aan de hand van de economische nieuwwaarde van de steunen 
en armaturen en is gebaseerd op een gedetailleerde inventaris op datum van toetreding. 

De vergoeding van de inbrengwaarde gebeurt: 

 een deel in cash (max. 25% van de inbrengwaarde); 

 een deel in nieuw te creëren niet-stemgerechtigde en niet-dividendgerechtigde OV-aandelen 
(min. 75% van de inbrengwaarde); op de buitengewone algemene vergadering van december 
2019 zal hiervoor een voorstel van statutenwijziging ter goedkeuring worden voorgelegd. 

Jaarlijks zal de raad van bestuur van de distributienetbeheerder aan de betrokken gemeenten de 
opbrengsten en kosten verrekenen via het resultaat. 

Op vraag van het lokale bestuur kunnen hier diensten zoals lichtplannen, het energieverbruik als 
onderdeel van ‘licht als dienstverlening’,… aan toegevoegd worden. 

Na inbreng komen alle nieuwe investeringen dus ten laste van de DNB en in haar volle eigendom 
als activa. 

De overgenomen installaties zullen over een periode van maximum twaalf jaar afgeschreven 
worden, gezien het plan om de verledding van Vlaanderen ten laatste tegen 2030 uit te voeren. De 
afschrijvingen van het gedeelte in cash zullen volgens dit ritme verrekend worden. 

Dienstverlening na overdracht 

Meerjarig investeringsplan/-budget 

Deze investeringen voor de bestaande en voor de toekomstige verlichtingstoestellen, 
lichtbronnen en steunen openbare verlichting zijn geënt op de vaststellingen en vooruitzichten 
zoals opgenomen in het (door de gemeente en de distributienetbeheerder overeengekomen) 
meerjarig investeringsplan openbare verlichting (op basis van lichtplan of masterplan openbare 
verlichting) en worden geconcretiseerd binnen het door de distributienetbeheerder opgemaakte 
reglement. Indien gewenst, zullen er bij het investeringsmeerjarenplan ook doelen bepaald 
worden zoals onder meer m.b.t. het effect van de investeringen op energieverbruik en CO2-
uitstoot. 

Als de gemeente wenst om versneld de masterplannen te realiseren en hiervoor bijkomende 
investeringsmiddelen nodig zijn, kan de gemeente overwegen om middels een tussenkomst deze 
bijkomende investeringsmiddelen te voorzien en kan er samen onderzocht worden hoe dit kan 
gerealiseerd worden (bijv. aannemerscapaciteit). 
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De bepaling van de prestatie-eisen en brandprogramma’s (dimmen, doven, enz. …) blijft de 
bevoegdheid van de individuele steden/gemeenten. De steden/gemeenten bepalen dus het ritme 
en de locatie waar er een aanpassing/investering nodig is om aan deze eisen te voldoen. 

De overeengekomen meerjarenplannen worden minstens éénmaal per jaar verfijnd en omgezet in 
een concreet jaaractieplan waarvoor de Raad van Bestuur van de DNB jaarlijks een maximaal 
budget (jaar X) goedkeurt voor het geheel van haar toegetreden steden/gemeenten dat besteed 
wordt op basis van de door de steden/gemeenten goedgekeurde lichtplannen of masterplannen.  

Als het budget op het niveau van de DNB ontoereikend is voor de realisatie van de goedgekeurde 
masterplannen van de toegetreden lokale besturen gebeurt een proratering van het budget, 
enerzijds in functie van het aantal lichtpunten van de betrokken deelnemers, zoals opgenomen in 
de asset databank van de distributienetbeheerder, en anderzijds in functie van de realisatietermijn 
zoals opgenomen in de masterplannen. 

Het eventueel saldo van het budget wordt overgedragen en bij voorrang besteed binnen het 
budget voor het daaropvolgende jaar. 

De distributienetbeheerder biedt een ruime keuze aan (standaard)materialen via de jaarlijks 
vastgelegde catalogus. 

De door de raad van bestuur vastgelegde en goedgekeurde beleidsregels en principes zoals 
preventieve en curatieve vervangingen blijven van toepassing. 

Inzet van de door de Fluvius beheerder infrastructuur voor toepassingen Smart City 

Fluvius wil lokale besturen ondersteunen om hun Smart City-infrastructuur (netten, installaties, 
steunen, …) maximaal te valoriseren. De ondersteuning bestaat uit het beheer van de 
overeenkomsten met operatoren (bijv. telecom) die gebruik willen maken van deze infrastructuur. 
Fluvius zal ervoor zorgen dat de installatie van applicaties (bijv. camera’s, sensoren, 
verkeersgeleiding, telecominstallaties, …) en de aansluiting op de netten veilig en correct 
uitgevoerd worden. 

Rapportering 

Het lokale bestuur krijgt periodiek diverse rapporteringen (stand van zaken van het 
overeengekomen actieplan, effecten ervan op het energieverbruik en de CO2-uitstoot, 
investeringen en onderhoud, nieuwe trends, specifieke Fluvius-projecten m.b.t. openbare 
verlichting en Smart City-infrastructuur,…). 

Financiële gevolgen 

Het ingeschatte bedrag aan investeringen, onderhoud en exploitatie voor de periode 2019-2030 
bedraagt 1.183.224,00 euro. De detailweergave is opgenomen in het document in bijlage. 

Een wijziging in de indeling in deelruimtes en/of toekenning van technische fiches heeft impact op 
de in bijlage opgenomen simulatie aantal kWh en investeringskost. 

Overwegend dat alle aan de akte verbonden kosten ten laste zijn van Gaselwest; 

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur; 

Na beraadslaging; 

BESLUIT: met algemeenheid van stemmen. 
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Art. 1. Kennis te nemen van het reglement ‘Fluvius openbare verlichting en diensten door de 
distributienetbeheerders aan lokale besturen’, zoals opgesteld en goedgekeurd door de 
Raad van Bestuur van Gaselwest in zitting van 8 mei 2019. 

Art. 2. Goedkeuring te hechten aan de beheersoverdracht inzake de verlichtingstoestellen, 
lichtbronnen en steunen en desgevallend de semi-openbare verlichtingsinstallaties, 
daaraan verbonden de automatische overdracht van de eigendom van de in de toekomst 
nog op te richten verlichtingstoestellen, lichtbronnen en steunen en desgevallend de semi-
openbare verlichtingsinstallaties.  
Bijgevolg tevens goedkeuring te hechten aan de uitbreiding van de huidige aansluiting van 
de gemeente bij de opdrachthoudende vereniging Gaselwest voor de activiteit openbare 
verlichting (verlichtingstoestellen, lichtbronnen en steunen) en diensten als onderdeel van 
‘licht als dienstverlening’ en zo deel te nemen aan het aanbod Fluvius openbare verlichting 
en de opdrachthoudende vereniging te verzoeken om de ‘aanvaarding van de uitbreiding 
van deze aansluiting’ voor te leggen aan de eerstvolgende algemene vergadering. 

Art. 3. De inbreng die de gemeente heeft gedaan overeenkomstig het artikel 9 van de statuten 
van Gaselwest uit te breiden voor wat betreft:  
- de verlichtingstoestellen, lichtbronnen en steunen;  
- de semi-openbare verlichtinginstallaties die voldoen aan de vereisten die zijn 
weergegeven  in het reglement. 

Art. 4. De verlichtingstoestellen, lichtbronnen en steunen - op basis van een inventariswaarde 31 
december 2018 -  tegen een inbrengwaarde van 81.567,00 euro in cash (zijnde 25% van de 
inbrengwaarde) en 244.701,00 euro in OV-aandelen (zijnde 75% van de inbrengwaarde) in 
te brengen bij de opdrachthoudende vereniging Gaselwest.  
De inbreng van de semi-openbare verlichting gebeurt op projectbasis na risicoanalyse en 
na het in overeenstemming brengen van de installaties met de geldende wetgeving en 
regels. 
De inbrengwaarde wordt bepaald aan de hand van de economische nieuwwaarde van de 
steunen en armaturen en is gebaseerd op een gedetailleerde inventaris (voor inbrengen 
die gebeuren per 1 januari 2020 zal dit wat betreft de voorafgaande actuele raming de 
inventaris zijn op 31 december 2019, waarna deze zal geactualiseerd worden i.f.v. de 
effectieve datum van toetreding). 

Art. 5. De distributienetbeheerder zal het nodige doen om de vereiste vennootschapsrechtelijke 
formaliteiten te vervullen die een inbreng met zich meebrengen en om de statuten 
dienovereenkomstig aan te passen. 

Art. 6. De Voorzitter van de gemeenteraad en de Algemeen Directeur aan te duiden om als 
gevolmachtigde van de gemeente de authentieke akte te ondertekenen alsook de 
hypotheekbewaarder vrij te stellen van het nemen van een ambtshalve inschrijving bij het 
overschrijven van de inbrengakte. 

Art. 7. Het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering van voormelde 
beslissingen en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan het secretariaat van de 
opdrachthoudende vereniging Gaselwest (in pdf-versie), uitsluitend via e-mailadres 
vennootschapssecretariaat@fluvius.be. 
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11. 

De Gemeenteraad, 

In openbare zitting vergaderd; 

Gelet op de wet van 16 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer; 

Gelet op het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de 
politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg; 

Gelet op het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de 
bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald; 

Gelet op de nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988; 

Gelet op het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, en latere wijzigingen, in 
het bijzonder op artikels 285 tot 287 en artikel 330; 

Gelet op het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het 
wegverkeer en de plaatsing en de bekostiging van de verkeerstekens; 

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende de 
aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de 
verkeerstekens; 

Overwegend dat op de parking van het gemeentehuis, Waregemseweg 35, een 
parkeerplaats voor motorhomes ingericht wordt, dat het de bedoeling is deze plek uitsluitend 
voor motorhomes te bestemmen; 

Overwegend dat het wenselijk is het gebruik van de parkeerplaats door éénzelfde gebruiker 
te beperken tot een aaneensluitende periode van maximaal 72 uur; 

BESLUIT: met algemeenheid van stemmen 

Art.1. Er wordt een parkeerplaats voor motorhomes voorbehouden op de parking van het 
gemeentehuis, Waregemseweg 35. 

Dit wordt gesignaleerd door het verkeersbord E9h, aangevuld met onderbord Type VIIc 
(max. 72 uur). 

Art.2. Het bord wordt aangebracht conform het artikel 5 van het K.B. van 1 december 1975, met 
andere woorden voldoende zichtbaar, regelmatig naar vorm en overeenkomstig de 
voorschriften van het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer. 

Art.3. Dit besluit wordt, overeenkomstig de artikelen 285 tot 287 van het decreet lokaal bestuur, 
ter kennis van de belanghebbenden gebracht door publicatie op de gemeentelijke 
webtoepassing en overeenkomstig artikel 12 van de wet betreffende de politie over het 
wegverkeer, gecoördineerd door het K.B. van 16 maart 1968, door personen die de 
kentekens van hun ambt dragen en ter plaatse opgesteld zijn of door passende 
verkeerstekens. 

12. 

De Gemeenteraad, 

In openbare zitting vergaderd; 

Gelet op de nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988; 
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Gelet op het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017; 

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 24 oktober 2019 houdende het vast aanvullend 
politiereglement waarmee een motorhomeparking wordt ingericht op de parkeerplaats bij het 
gemeentehuis, Waregemseweg 35, 9790 Wortegem-Petegem; 

Overwegende dat het goed functioneren van een motorhomeparking enerzijds een goed en 
duidelijk huishoudelijk reglement en anderzijds voldoende respect en discipline van de gebruikers 
vereist; 

Na beraadslaging; 

BESLUIT: met algemeenheid van stemmen 

Enig artikel: Het reglement voor de motorhomeparking op de parking van het gemeentehuis, 
Waregemseweg 35, 9790 Wortegem-Petegem, wordt goedgekeurd als volgt: 

Art.1. Toepassing van het reglement 

Dit reglement is van toepassing op de parkeerplaats voor een motorhome gelegen op de 
parking van het gemeentehuis, Waregemseweg 35, 9790 Wortegem-Petegem. De 
parkeerplaats is eigendom van de gemeente Wortegem-Petegem. De parkeerplaats wordt 
exclusief voorbehouden aan motorhomes en wordt aangeduid met het verkeersbord E9h. 

Dit reglement wordt aangebracht aan de parkeerplaats. De gebruikers van de parkeerplaats 
verklaren bij het gebruik van het terrein kennis te hebben genomen van dit reglement en 
ermee akkoord te gaan. 

Algemene bepalingen 

Op om het even welk moment kan er maar één motorhome aanwezig zijn op de 
voorbehouden parkeerplaats. Er kan maximaal 72 uur aaneensluitend gebruik gemaakt 
worden van de motorhomeparking. 

Reserveren voor gebruik van de motorhomeparking is niet mogelijk. 

Het gebruik van de parking en de beschikbare nutsvoorzieningen (water, elektriciteit, lozing 
afvalwater, lediging toiletcassette) is gratis. 

Er mogen geen constructies zoals luifels, tenten, waslijnen … rond de motorhome opgesteld 
worden, behalve de constructies die deel uitmaken van de motorhome. 

Elektriciteit 

De aansluiting op het stroomnet gebeurt met een Eurostekker (stroomsterkte: 10A). Om 
overbelasting te voorkomen, mag het totaal afgenomen vermogen niet meer dan 2000 W 
bedragen. 

Afval en sanitair 

Alle afval wordt gesorteerd in de daarvoor voorziene vuilnisbakken. Er wordt een 
onderscheid gemaakt tussen papier/karton, PMD-afval, glasafval en restafval. De 
vuilnisbakken staan naast de parkeerplaats. 

Afvalwater mag alleen op de daartoe bestemde plaats uitgegoten worden. Het lozingspunt 
voor afvalwater en het ledigingspunt voor de toiletcassette zijn aangeduid met een 
pictogram. Het is verboden de toiletcassette te ledigen in de sanitaire voorzieningen. 

De motorhome mag niet gewassen worden op de parking. Enkel het reinigen van de ruiten 
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van de bestuurderscabine is toegelaten. 

Wildplassen is verboden. 

Vuur 

Het gebruik van een barbecue is toegestaan. Open vuren, kampvuren, fakkels, vuurkorven, 
vuurwerk … zijn verboden. Barbecueën moet gebeuren onder voortdurende bewaking. 
Daarbij dienen de nodige voorzorgen genomen te worden om brand te voorkomen. 

Dieren 

Er zijn geen huisdieren toegelaten. 

Geluid 

Tussen 22.00 uur en 07.00 uur dient de rust bewaard te worden op het terrein. Storend 
lawaai moet steeds vermeden worden. Professionele geluidsinstallaties zoals versterkers, 
tuners … zijn niet toegelaten. 

Aansprakelijkheid 

Het gemeentebestuur kan op geen enkel ogenblik als bewaarnemer worden beschouwd van 
de goederen van de gebruikers van de parkeerplaats. Het gemeentebestuur is niet 
aansprakelijk voor ongevallen, diefstal of beschadiging van goederen van de gebruikers van 
de kampeerplaats. 

13 a. 

De Gemeenteraad, 

In openbare zitting vergaderd; 

Gelet op het feit dat WORTEGEM-PETEGEM aangesloten is bij IMWV ov; 

Gelet op het bijzonder verslag van de raad van bestuur van IMWV ov tot beëindiging van het 
intergemeentelijk samenwerkingsverband; 

Gelet op het controleverslag van de commissaris van IMWV ov; 

Gelet op de notulen van de raad van bestuur van IMWV ov van 10 september 2019; 

Gelet op de statuten van IMWV ov;  

Gelet op de oproepingsbrief voor de bijzondere algemene vergadering van IMWV ov van 5 
november 2019, waarin de agenda werd meegedeeld;  

Gelet de bepalingen van het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017; 

BESLUIT : met algemeenheid van stemmen.  

Art. 1. De gemeenteraad beslist goedkeuring te verlenen aan de punten op de agenda van de 
algemene vergadering van IMWV ov van 5 november 2019 en de daarbij behorende 
documentatie nodig voor het onderzoek van de agendapunten:  

1. Kennisname van   
(i) de staat van activa en passiva per 31 augustus 2019,   
(ii) het bijzonder verslag van de raad van bestuur betreffende het voorstel van 
 ontbinding van IMVW en   
(iii) het controleverslag van de commissaris 
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2. Besluit tot ontbinding van IMWV ov 

3. Besluit tot aanstellen vereffenaars 

4. Machtiging administratieve formaliteiten 

Art. 2. De gemeenteraad stemt aldus, als gevolg van een uitkering van aandelen in het kader van 
de vereffeningswerkzaamheden van IMWV ov, ook in met een rechtstreekse deelname in 
de Tussengemeentelijke Maatschappij ter Vlaanderen voor Watervoorziening, een 
opdrachthoudende vereniging overeenkomstig Decreet over het Lokaal Bestuur, met haar 
maatschappelijke zetel te 9000 Gent, Stropstraat 1, ingeschreven in het 
rechtspersonenregister van de Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Gent onder het 
nummer 0200.068.636. 

Art. 3. De gemeente WORTEGEM-PETEGEM draagt de heer burgemeester Luc VANDER MEEREN 
voor als vereffenaar (vertegenwoordiger in rechte van de gemeente). 

Art. 4. De mandaten voor de algemene en buitengewone algemene vergadering voor de 
volledige legislatuur, zoals vastgesteld bij gemeenteraadsbesluit van 28 februari 2019, 
worden bevestigd, zijnde :  
- de heer Marcel Steenmans, raadslid, Karmstraat 21 te 9790Wortegem-Petegem als  
 effectief vertegenwoordiger.  
- de heer Olivier Van Cauwenberghe, raadslid, Peeshoek 7 te 9790 Wortegem-Petegem 
 als plaatsvervangend vertegenwoordiger. 

Art. 5. Een afschrift van dit besluit zal hetzij per post t.a.v. IMWV ov, p/a TMVW, Stropstraat 1 te 
9000 Gent, hetzij per elektronische post, 20191105BAVIMWV@farys.be, gestuurd worden. 

13b. 

De Gemeenteraad, 

In openbare zitting vergaderd ;  

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 29 januari 2009 houdende de aanvraag om te 
kunnen toetreden tot het intergemeentelijk samenwerkingsverband SOLvA ;  

Gelet op het feit dat de gemeente per email van 11 oktober 2019 wordt opgeroepen deel te 
nemen aan een buitengewone algemene vergadering van SOLvA, die bijeengeroepen wordt 11 
december 2019 ; 

Vaststellende dat de agenda van deze algemene vergadering omvat :   
1. Samenstelling van het bureau  
2.  Goedkeuren actieplan en budget 2020  
3. Statutenwijziging SOLVA: bestaansduur SOLVA na verlenging  
4 Toetreding ILVA bij SOLVA. 

Overwegende dat de gemeente het stemgedrag van zijn vertegenwoordiger op de 
algemene vergadering bepaalt ;  

Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 28 februari 2019  waarbij de heer Maarten 
Van Tieghem, Schepen  en de heer Kurt Fonteyne, Schepen-Voorzitter BCSD, aangeduid werden als 
vertegenwoordiger en plaatsvervanger van de gemeente om deel te nemen aan de algeme 
vergaderingen van de opdrachthoudende vereniging SOLVA voor de volledige legislatuur; 

Gelet op de besprekingen in de raad ;  



261 
 

Gelet op de bepalingen van het decreet Lokaal Bestuur ; 

BESLUIT :  met 14 stemmen vóór (Open VLD, N-VA, CD&V, Spa/onafhankelijk) bij 1 stem tegen  
 (onafhankelijk)  

Art.1.  De agenda van de algemene vergadering van SOLvA van 11 december 2019 goed te keuren, 
nl. 

1. Samenstelling van het bureau  
2. Goedkeuren actieplan en budget  
3. Statutenwijziging SOLVA : bestaansduur SOLVA na verlenging.   
4. Toetreding ILvA bij SOLVA.  

Art.2. Zijn goedkeuring te hechten aan het ontwerp van statutenwijziging van SOLVA: 
bestaansduur SOLVA na verlenging.   

Art.3. De vertegenwoordiger van de gemeente die zal deelnemen aan de algemene vergadering 
van SOLvA van 11 december 2019 op te dragen zijn stemgedrag af te stemmen op de 
beslissingen genomen in de gemeenteraad in verband met de te behandelen agendapunten. 
De mandaten voor de algemene en buitengewone algemene vergadering voor de volledige 
legislatuur, zoals vastgesteld bij gemeenteraadsbesluit van 28 februari 2019, worden 
bevestigd, zijnde :   
- de heer Maarten Van Tieghem, schepen, Vrezeveld 19, Wortegem-Petegem als effectief 
 vertegenwoordiger   
- de heer Kurt Fonteyne, schepen, Groenstraat 11a, Wortegem-Petegem als plaats-
 vervangend vertegenwoordiger,   
worden vastgesteld voor de algemene vergadering van SOLVA van 11 december 2019 te Sint-
Denijs-Boekel (Zwalm).  

Art.4. Afschrift van dit besluit over te maken aan de bestuursorganen van SOLvA voor verder 
gevolg.  

13c. 

De Gemeenteraad, 

In openbare zitting vergaderd ;  

Gelet op het feit dat de gemeente voor één of meerdere activiteiten aangesloten is bij de 
opdrachthoudende vereniging Gaselwest; 

Gelet op het feit dat de gemeente per aangetekend schrijven van 13 september 2019 werd 
opgeroepen om deel te nemen aan de buitengewone algemene vergadering van Gaselwest die op 
12 december 2019 plaatsheeft in Hove Van Herpelgem, Avelgemstraat 31 te 9690 Kluisbergen; 

Gelet op het feit dat een dossier met documentatiestukken aan de gemeente per brief van 
13 september 2019 overgemaakt werd; 

De voorgestelde statutenwijzigingen vinden hun oorsprong in meerdere domeinen: 

- Creatie Aov-aandelen en aanverwante bepalingen  

- Aanbrengen van statutaire verfijningen inzake de overname van het personeel en de daarmee 
verband houdende kosten vermits er niet alleen contractuele maar ook statutaire 
werknemers worden ingezet  
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- Overige statutaire bepalingen: update, aanvulling, schrapping van enkele verwijzingen naar 
de uitgetreden Waalse gemeenten. 

Gelet op het artikel 432, alinea 3 van het decreet over het lokaal bestuur, waarbij bepaald 
wordt dat de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger dient te worden herhaald 
voor elke algemene vergadering;  

BESLUIT : met algemeenheid van stemmen.  

Art. 1. Zijn goedkeuring te hechten aan de agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering 
van de opdrachthoudende vereniging Gaselwest d.d. 12 december 2019: 

1. Statutenwijziging  

a. Goedkeuring van de statutenwijzigingen 

b. Verlenen van machtiging om de beslissing genomen in dit agendapunt bij 
authentieke akte te doen vaststellen en de statuten dienovereenkomstig aan te 
passen.   

2. Bespreking in het kader van artikel 432 van het decreet lokaal bestuur van de te 
ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor het boekjaar 2020 alsook van de 
door de raad van bestuur opgestelde begroting 2020. 

3. Code goed bestuur. 

4. Statutaire benoemingen. 

5. Desgevallend aanvaarding uitbreiding activiteiten gemeenten voor (neven)activiteiten. 

6. Statutaire mededelingen.  

Art. 2. Zijn goedkeuring te hechten aan de voorgestelde statutenwijzigingen van de opdracht-
houdende vereniging Gaselwest. 

Art. 3. De vertegenwoordiger van de gemeente die zal deelnemen aan de Buitengewone 
Algemene Vergadering van de opdrachthoudende vereniging Gaselwest op 12 december 
2019 (of iedere andere datum waarop deze uitgesteld of verdaagd zou worden), op te 
dragen zijn stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in de gemeenteraad 
van heden inzake voormeld artikel 1 van onderhavige beslissing. 

Art. 4. De mandaten voor de algemene en buitengewone algemene vergadering voor de 
volledige legislatuur, zoals vastgesteld bij gemeenteraadsbesluit van 28 februari 2019, 
worden bevestigd, zijnde :  
- de heer Marcel Steenmans, raadslid, Karmstraat 21 te 9790Wortegem-Petegem als  
 effectief vertegenwoordiger.  
- de heer Olivier Van Cauwenberghe, raadslid, Peeshoek 7 te 9790 Wortegem-Petegem 
 als plaatsvervangend vertegenwoordiger. 

Art. 5. Het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering van voormelde 
beslissingen en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan de opdrachthoudende 
vereniging Gaselwest, ter attentie van het secretariaat (in pdf-versie), uitsluitend op het 
e-mailadres vennootschapssecretariaat@fluvius.be. 
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13d. 

De Gemeenteraad, 

In openbare zitting vergaderd; 

Gelet op het feit dat de gemeente aangesloten is bij de Intercommunale Vereniging voor 
Verwijdering van Huishoudelijke Afvalstoffen Vlaamse Ardennen, afgekort I.VL.A.; 

Gelet op het feit dat de gemeente per aangetekend schrijven van 16 september 2019 wordt 
opgeroepen om deel te nemen aan een buitengewone algemene vergadering van I.VL.A. die 
bijeengeroepen wordt op 18 december 2019 te Oudenaarde, Meersbloem 46a; 

Overwegend dat deze bijzondere  algemene vergadering bijeenkomt met volgende agenda :  
1. Statutenwijziging IVLA;  

Gelet op de besprekingen in de raad; 

Gelet op de bepalingen van het decreet lokaal bestuur ;  

BESLUIT :   met algemeenheid van stemmen.  

Art.1. Zijn goedkeuring te hechten aan de agenda van de buitengewone algemene vergadering 
van 18 december 2019. 

Art.2. Zijn goedkeuring te hechten aan de voorgestelde statutenwijziging van de intercommunale 
I.VL.A. 

Art.3. De afgevaardigde van de gemeente die voor de verdere legislatuur werd gemachtigd, de 
heer Luc Vander Meeren, burgemeester, te bevestigen en deze op te dragen zijn 
stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in artikel 1. De aanduiding van de 
heer Olivier Van Cauwenberghe, raadslid, als plaatsvervanger wordt eveneens bevestigd. 

Art.4. Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de uitvoering van dit besluit.  

Art.5. Afschrift van dit besluit over te maken aan I.VL.A., Meersbloem-Melden 46A te 9700 
Oudenaarde. 

13e. 

De Gemeenteraad, 

In openbare zitting vergaderd ;  

Gelet op het feit dat de gemeente aangesloten is bij de Tussengemeentelijke Maatschappij 
voor Watervoorziening, opdrachthoudende vereniging, in het kort TMVW ov ; 

Gelet op de bepalingen van het Decreet Lokaal Bestuur ; 

Gelet op de statuten van TMVW ov ; 

Overwegende dat artikel 427 van het decreet over het lokaal bestuur bepaalt dat uiterlijk 
negentig kalenderdagen voor de algemene vergadering die de statutenwijzigingen moet 
beoordelen, een door de raad van bestuur opgesteld ontwerp aan alle deelnemers wordt 
voorgelegd ; dat de beslissingen terzake van hun raden die de oorspronkelijke statuten hebben 
goedgekeurd, het mandaat bepalen van de respectieve vertegenwoordigers op de algemene 
vergadering en dat zij bij het verslag gevoegd worden ; dat de algemene vergadering waarvan 
sprake in deze alinea voorzien wordt op 19 december 2019. 
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Gelet op het feit dat het ontwerp van statutenwijziging door TMVW ov aan de deelnemers 
werd overgemaakt per aangetekend schrijven van 13 september 2019 met volgende specifieke 
agendapunten en voorstellen; 

Agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering 

1. …… 10. ……. 
11.  Kennisname van de artikelsgewijze toelichting van de raad van bestuur om de statuten en 

de bijlagen 3 en 4 aan te passen aan de overwegingen en de voorstellen gedaan in de 
toelichting 

12. Splitsing van de T-aandelen, als gevolg waarvan de deelnemers voor 1 door de Vereniging 
uitgegeven T-aandeel 992 T-aandelen in ruil ontvangen en de nominale waarde per T-
aandeel daalt van EUR 2.480 naar EUR 2,50 

13. Splitsing van de TK-aandelen, als gevolg waarvan de deelnemers voor 1 door de Vereniging 
uitgegeven TK-aandeel 2.000 TK-aandelen in ruil ontvangen en de nominale waarde per T-
aandeel daalt van EUR 5.000 naar EUR 2,50 

14. Omzetting van de TK-aandelen in T-aandelen als gevolg waarvan de deelnemers in ruil 
voor 1 TK-aandeel 1 T-aandeel ontvangen 

15. Splitsing van de D-aandelen, als gevolg waarvan de deelnemers voor 1 door de Vereniging 
uitgegeven D-aandeel 4.749 D-aandelen in ruil ontvangen en de nominale waarde per D-
aandeel daalt van EUR 118.725 naar EUR 25 

16. Afschaffing van de D²-aandelen 
17. Splitsing van de DK-aandelen, als gevolg waarvan de deelnemers voor 1 door de Vereniging 

uitgegeven DK-aandeel 60 DK-aandelen in ruil ontvangen en de nominale waarde per DK-
aandeel daalt van EUR 1.500 naar EUR 25 

18. Omzetting van DK-aandelen in D-aandelen als gevolg waarvan de deelnemers voor 1 DK-
aandeel 1 D-aandeel in ruil krijgen 

19. Splitsing van de Z-aandelen, als gevolg waarvan de deelnemers voor 1 door de Vereniging 
uitgegeven Z-aandeel 11.500 Z-aandelen in ruil ontvangen en de nominale waarde per Z-
aandeel daalt van EUR 862.500 naar EUR 75 

20. Splitsing van de SK-aandelen, als gevolg waarvan de deelnemers voor 1 door de Vereniging 
uitgegeven SK-aandeel 50 SK-aandelen in ruil ontvangen en de nominale waarde per SK-
aandeel daalt van EUR 2.500 naar EUR 50 

21. Splitsing van de S-aandelen, als gevolg waarvan de deelnemers voor 1 door de Vereniging 
uitgegeven S-aandeel 3.600 S-aandelen in ruil ontvangen en de nominale waarde per S-
aandeel daalt van EUR 180.000 naar EUR 50 

22. Splitsing van de V-aandelen, als gevolg waarvan de deelnemers voor 1 door de Vereniging 
uitgegeven V-aandeel 80 V-aandelen in ruil ontvangen en de nominale waarde per V-
aandeel daalt van EUR 2.000 naar EUR 25 

23. Afschaffing van de F1-aandelen met terugbetaling van de ingebrachte gelden 
24. Afschaffing van de F3-aandelen 
25. Wijziging van de benaming van de F2-aandelen in F-aandelen 
26. Goedkeuring en aanneming van de volgende voorstellen tot wijziging van de statuten: 

Artikel 1 

In het derde lid van artikel 1 van de statuten worden de woorden “van 6 juli 2001 
houdende de intergemeentelijke samenwerking” vervangen door de woorden “over het 
lokaal bestuur van 22 december 2017”. 

Artikel 2 
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In de laatste zin van het vierde lid wordt het woord “vennoten” vervangen door het 
woord “deelnemers”.  

Artikel 3 

In het twaalfde punt wordt het woord “artikel” vervangen door het woord “Artikel”.  

In het vijftiende punt worden de verwijzingen naar “artikel 33” vervangen door 
verwijzingen naar “Artikel 29”, wordt de verwijzing naar “artikel 15” vervangen door een 
verwijzing naar “Artikel 11” en wordt de verwijzing naar “artikel 18” vervangen door een 
verwijzing naar “Artikel 14”. Bovendien wordt het woord “V-vennoot” vervangen door het 
woord “V-deelnemer”. 

In het negentiende punt wordt de verwijzing naar artikel “10” vervangen door een 
verwijzing naar artikel “396”.  

In het tweeëntwintigste punt worden de woorden “Vlaams decreet van 6 juli 2001 
houdende de intergemeentelijke samenwerking (inclusief de laterewijzigingen).” 
vervangen door de woorden “Vlaams decreet over het lokaal bestuur van 22 december 
2017, zoals van tijd tot tijd gewijzigd.” 

Artikel 5 

In het tweede lid van artikel 5 worden de woorden “Vlaamse” en “houdende 
intergemeentelijke samenwerking” geschrapt. 

In het derde lid van artikel 5 worden na de woorden “voor het overige zijn” de woorden 
“deelnemers die niet deelnemen aan de verlenging verplicht personeel over te nemen en 
hebben zij een voorkeurrecht om installaties over te nemen, conform” toegevoegd en 
wordt het woord “toepasselijk” geschrapt. 

Verder wordt telkens na het woord “achttien” de tekens “(18)” toegevoegd. 

Ten slotte worden de verwijzingen in dit artikel 5 naar artikel 35 en 37 vervangen door 
een verwijzing naar artikel 423 respectievelijk 425. 

Artikel 6 

In lid 1 van artikel 6 wordt onder punt a. de tweede alinea weggelaten.  

In lid 1 van artikel 6 wordt onder punt b. de woorden “De toetreding als F-deelnemer is 
verplicht voor de T, D, Z en S-deelnemers.” en “vanaf 15 december 2017” geschrapt. 
Daarnaast worden na de woorden “de wegenisactiviteit (V)” de woorden “en de 
financieringsactiviteit (F)” toegevoegd. Ook de derde paragraaf van punt b. wordt 
geschrapt. 

Er wordt een nieuw tweede lid toegevoegd dat luidt als volgt: 

“Alle toetredingen en uitbreidingen van toetredingen van de deelnemers worden 
goedgekeurd door de algemene vergadering.  

De toetreding kan niet plaatsvinden in de loop van het jaar waarin verkiezingen voor een 
algehele vernieuwing van de gemeenteraden worden georganiseerd. Aan een toetreding 
kan geen terugwerkende kracht worden verleend. De toetreding van een gemeente tot 
of de uitbreiding van hun aansluiting bij de opdrachthoudende vereniging, is afhankelijk 
van een daartoe strekkende beslissing van de gemeenteraad op basis van een onderzoek, 
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eventueel vergelijkend in de mate dat er zich verschillende beheersvormen reëel 
aanbieden. 

De raad van bestuur van de opdrachthoudende vereniging is bevoegd te besluiten tot 
herschikking van de aandelen in de meest ruime zin (met inbegrip van onder andere 
omzetting van aandelen, splitsing, samenvoeging, vernietiging (naar aanleiding van een 
uitkering van een vereffeningssaldo) of nieuwe aandelen creëren (naar aanleiding van 
incorporatie van reserves)).” 

De verschillende punten worden hernummerd. 

In het nieuwe punt zes worden de woorden “goedgekeurd te worden; dit besluit betreft 
een wijziging van de statuten” vervangen door “te worden bevestigd volgens quorum en 
meerderheid vereist voor een statutenwijziging en de statuten zullen door de algemene 
vergadering dienovereenkomstig worden aangepast”. 

In het nieuwe punt zeven wordt een eerste lid toegevoegd dat luidt als volgt: 

“De lijst van deelnemers in bijlage 1 duidt de activiteiten en de geografische sectie aan 
waarvoor een deelnemer is aangesloten, net als de regio waartoe hij behoort.” 

De tweede paragraaf van punt 7 wordt vervangen door volgende tekst: 

“De bijlage 1 wordt bij elke toetreding, uitbreiding, uitsluiting, herschikking, etc. 
voorlopig aangepast door de raad van bestuur. Deze aanpassing, inclusief de indeling van 
het totale werkingsgebied, wordt ter goedkeuring aan de eerstvolgende algemene 
vergadering voorgelegd en door deze laatste definitief vastgelegd met toepassing van de 
gewone aanwezigheids- en meerderheids-vereisten en zonder dat dit een wijziging van 
de statuten meebrengt.” 

Artikel 7 

In het eerste lid van artikel 7 worden de woorden “de artikelen 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 
17, 18 en 19” vervangen door de woorden “Artikel 9 t.e.m. Artikel 15”. 

In het tweede lid van artikel 7 wordt punt b. geschrapt.  

In het tweede lid van artikel 7 wordt het punt wordt het woord “gebruiksrecht” wordt 
vervangen door het woord “eigendomsrecht” en worden de woorden “en, naar keuze van 
de deelnemer en onder de bijzondere voorwaarden van deze statuten, de bijkomende 
eigendomsrechten op dezelfde installaties”, geschrapt. 

In het derde lid van artikel 7 worden de woorden “T-, TK-, DK-, SK- en F1-, F2- en F3-
aandelen” vervangen door de woorden “T-, SK-en F-aandelen” en de woorden “de 
artikelen 9, 10, 14, 17 en 19” worden vervangen door “Artikel 9, Artikel 13 en Artikel 15”. 

In het vierde lid van artikel 7 wordt de tweede zin geschrapt. 

In het vijfde lid van artikel 7 wordt het woord “gebruiksrecht” vervangen door het woord 
“eigendomsrecht” en de verwijzing naar “artikel 11” wordt vervangen door “Artikel 10”. 

Het zesde lid van artikel 7 wordt geschrapt.  

In het zevende lid van artikel 7 wordt de verwijzing naar “artikel 15” vervangen door 
“Artikel 11”. 
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In het achtste lid van artikel 7 wordt de verwijzing naar “artikel 16” vervangen door 
“Artikel 12”. 

In het negende lid van artikel 7 wordt de verwijzing naar “artikel 17” vervangen door 
“Artikel 13”. 

In het tiende lid van artikel 7 wordt de verwijzing naar “artikel 18” vervangen door 
“Artikel 14”. 

In het elfde lid van artikel 7 wordt de verwijzing naar categorie TK-, DK-, D2-, F1, F2 en F3 
aandelen geschrapt, en wordt een verwijzing naar categorie F-aandelen ingevoegd. In de 
voorlaatste zin van het elfde lid worden de woorden “en door deze laatste definitief 
vastgelegd” geschrapt. 

Artikel 8 

In het eerste lid van artikel 8 wordt het woord “artikel” 3.19 vervangen door het woord 
“Artikel” 3.19 en worden de woorden “artikel 10 van het Vlaams decreet houdende de 
intergemeentelijke samenwerking” vervangen door de woorden “artikel 396 van het 
decreet”.  

In het tweede lid van artikel 8 worden de woorden “, behalve voor F-aandelen met 
kencijfer 2 en 3 en onverminderd hetgeen bepaald werd in lid 1” geschrapt. 

De laatste zin van het derde lid van artikel 8 wordt geschrapt. 

Artikel 9 

In het tweede lid van artikel 9 worden de woorden “één T-aandeel” vervangen door de 
woorden “negenhonderdtweeënnegentig (992) T-aandelen” en wordt na het woord 
honderdduizend de tekens “(100 000)” ingevoegd.  

In het derde lid van artikel 9 worden de woorden “tweeduizend vierhonderd tachtig euro 
(€2 480)” vervangen door de woorden “twee euro en vijftig cent (€2,50)”. 

In het vierde lid van artikel 9 wordt het woord “artikel” 3.13 vervangen door het woord 
“Artikel” 3.13 en worden de woorden “vijfentwintig euro (€ 25,-)” vervangen door “twee 
euro en vijftig cent (€ 2,50)”.  

In het laatste lid van dit artikel 9 worden de woorden “één procentpunt” vervangen door 
de woorden “honderd (100) basispunten”. 

Artikel 10 

Artikel 10 wordt geschrapt.  

Artikel 11 

Het artikel 11 wordt in haar totaliteit vervangen door volgende tekst: 

“A. 

Iedere deelnemer, toegelaten voor de distributieactiviteit, doet verplicht inbreng van het 
eigendomsrecht van haar distributie-installaties. De inbreng heeft betrekking op alle 
installaties van de deelnemer die uitsluitend of hoofdzakelijk bestemd zijn voor het 
uitvoeren van de distributieactiviteit in de geografische sectie waarvoor men deelnemer 
is. 
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Deze inbrengen geschieden aan de volgende voorwaarden, onverminderd bijkomende 
voorwaarden te bepalen door de raad van bestuur van de opdrachthoudende vereniging: 

liggen de distributie-installaties geheel of deels in vergunning dan is de deelnemer 
gehouden alle inspanningen aan te wenden om deze vergunning, met al zijn rechten en 
verplichtingen, over te dragen aan de opdrachthoudende vereniging, minstens om de 
uitwerking van de bestaande vergunning te behouden, voor zover en tot zolang de 
opdrachthoudende vereniging zelf nog niet over de bedoelde vergunning beschikt; 

betreft de inbreng wateropslaginfrastructuur dan zal de inbreng samengaan met de 
verplichting voor de deelnemer de opdrachthoudende vereniging in te lichten van elk 
voornemen tot het vervreemden of op welke wijze ook bezwaren van de grond waarop of 
waarin deze installaties gevestigd zijn en het verlenen van een voorkooprecht aan de 
opdrachthoudende vereniging, aan dezelfde prijs en voorwaarden. 

De inbrengen worden vergoed deels door de toekenning van D-aandelen, deels door 
betaling in speciën. De globale vergoeding van beide laatstgenoemde elementen is gelijk 
aan de economische waarde van het ingebrachte eigendomsrecht en wordt berekend op 
de wijze zoals bepaald door de raad van bestuur, mits een aanwezigheid of 
vertegenwoordiging van twee derden van de leden ervan en mits het besluit twee 
derden van de aanwezige of vertegenwoordigde stemmen heeft bekomen, alsmede twee 
derden van de stemmen uitgebracht door de aanwezige of vertegenwoordigde 
bestuurders aangesteld op voordracht van de gemeenten en zonder dat Artikel 28 en 
Artikel 29 toepasselijk zijn.  

Deze inbrengen worden vergoed deels door de toekenning van D-aandelen, deels door 
betaling in speciën: 

De vergoeding door de toekenning van D-aandelen wordt berekend op basis van de 
lengte van de leidingen (zowel distributieleidingen als aansluitingen) en van het volume 
van de opslagcapaciteit. 

Per schijf van twintig (20) km lengte van leidingen of per schijf van zeshonderd vijftig 
(650) m³ opslagcapaciteit worden vierduizend zevenhonderd negenenveertig (4.749) D-
aandelen toegekend. Uit deze berekeningswijze voortvloeiende fracties van aandelen 
volgens lengte en volgens volume worden bij elkaar opgeteld en de som hiervan wordt 
afgerond naar de dichtstbijzijnde eenheid, met een minimum van één D-aandeel. 

De nominale waarde van elk D-aandeel bedraagt vijfentwintig euro (€ 25,00). 

Behoren distributieleidingen dan wel opslagcapaciteit toe aan meerdere deelnemers 
samen, dan wordt hun lengte dan wel volume tussen deze deelnemers verdeeld à rato 
van hun bevolkingsaantallen op het ogenblik van indienstname of vervanging. 

Na aftrek van de vergoeding door de toekenning van D-aandelen, wordt het resterende 
gedeelte van de economische waarde vergoed door middel van een eenmalige 
vergoeding in speciën. 

B. 

De raad van bestuur van de opdrachthoudende vereniging kan voor andere inbrengen in 
natura bijzondere bepalingen vaststellen, waarvan de vergoedingen evenwel equivalent 
dienen te zijn aan de hiervoor beschreven vergoedingen. 
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C. 

De bovenstaande procedure wordt eveneens toegepast in het geval een deelnemer 
toetreedt voor een bijkomende geografische sectie, waarvan sprake in Artikel 6, dan wel 
bij uitbreiding van zulk een sectie. Deze nieuwe aandelen geven pas recht op een 
maandelijkse vergoeding vanaf de maand die volgt op de datum van uitbreiding of de 
datum van toetreding voor die bijkomende geografische sectie. 

D. 

Voor het ingebrachte alleenrecht voor het uitoefenen van de distributieactiviteit op het 
grondgebied van de deelnemer wordt over de looptijd van het intergemeentelijk 
samenwerkingsverband een vergoeding in speciën aan de deelnemer uitbetaald. De 
vergoeding in speciën bestaat uit een vaste periodieke vergoeding en een variabele 
periodieke vergoeding. 

De over de looptijd van de opdrachthoudende vereniging gespreide vaste periodieke 
vergoeding wordt elk jaar vermenigvuldigd met de aanpassingscoëfficiënt waarvan 
sprake in Artikel 3.13. 

Deze vergoeding wordt aan de deelnemer ter beschikking gesteld als volgt:  

a. voor wat betreft een maandelijks bedrag van nominaal twaalf komma 
zevenentwintig cent (€ 0,1227) per D-aandeel, hetwelk ten laste valt van de 
distributieactiviteit van de opdrachthoudende vereniging. 

b. het maandelijks bedrag van nominaal dertien komma nul negen cent (€ 0,1309) per 
D-aandeel, hetwelk ten laste valt van de toevoeractiviteit van de opdrachthoudende 
vereniging, is door de deelnemer, via beslissing van de raad van bestuur, te 
gebruiken voor investeringen in de distributieactiviteit volgens de regels van Artikel 
12 en Artikel 54 tot en met Artikel 56; aanpassingen van de bedragen bij toepassing 
van deze artikelen maken geen statutenwijziging noodzakelijk. 

De variabele periodieke vergoeding wordt bepaald op basis van synergie, minder hinder 
en andere operationele performantiekarakteristieken en door de raad van bestuur tegen 
uiterlijk 31 december van elk lopend jaar bepaald. De modaliteiten van deze variabele 
periodieke vergoeding worden vastgelegd in een huishoudelijk reglement.” 

Artikelen 12 tot en met 14 

De artikelen 12 tot en met 14 worden integraal geschrapt.  

Artikel 15 

In het eerste lid van artikel 15 wordt de verwijzing naar “artikel 20” vervangen door 
verwijzing naar “Artikel 16”. 

In het derde lid van artikel 15 wordt de verwijzing naar “de artikelen 32 en 33” vervangen 
door verwijzing naar “Artikel 28 en Artikel 29”. 

Het eerste tot en met vierde gedachtestreepje in artikel 15 worden vervangen als volgt: 

“De vergoeding in speciën bedraagt in totaal negen (9) procent van de economische 
waarde van de inbreng en wordt uitbetaald over de looptijd van de opdrachthoudende 
vereniging op de wijze bepaald door de raad van bestuur. Evenwel is iedere deelnemer 
gerechtigd aanspraak te maken op het stelsel van gekapitaliseerde uitbetaling. De 
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gekapitaliseerde uitbetaling wordt door de opdrachthoudende vereniging berekend met 
toepassing van een bijkomende verdiscontering zoals bepaald door de raad van bestuur.” 

In het vijfde gedachtestreepje onder de derde paragraaf van artikel 15 worden de 
woorden “achthonderd tweeënzestigduizend vijfhonderd euro (€862 500,-)” vervangen 
door de woorden “vijfenzeventig euro   
(€ 75)”. 

Artikel 16 

In het eerste lid van artikel 16 wordt de verwijzing naar “artikel 15” vervangen door een 
verwijzing naar “Artikel 11”. 

In het tweede gedachtestreepje van het tweede lid van artikel 16 wordt de verwijzing 
naar “artikel” vervangen door verwijzing naar “Artikel”. 

In de derde paragraaf van artikel 16 wordt de verwijzing naar “de artikelen 32 en 33” 
vervangen door verwijzing naar “Artikel 31 en Artikel 32”. 

In het eerste gedachtestreepje onder het vijfde lid van artikel 16 wordt de verwijzing naar 
“artikel 57” vervangen door verwijzing naar “Artikel 49” en de tekens “,-” geschrapt. 

In het tweede gedachtestreepje onder het vijfde lid van artikel 16 wordt de verwijzing 
naar “artikel” vervangen door verwijzing naar “Artikel”. 

Artikel 17 

In het eerste lid van de eerste paragraaf van artikel 17 worden de woorden “tweeduizend 
vijfhonderd euro (€ 2 500,-)” vervangen door “vijftig euro (€ 50)”. 

In het tweede lid van de eerste paragraaf van artikel 17 wordt de verwijzing naar “artikel” 
vervangen door verwijzing naar “Artikel”, en wordt de vermelding “vijfentwintig (€25,-)” 
vervangen door “één euro (€ 1,-)”. 

In het derde lid van de tweede paragraaf van artikel 17 wordt het woord 
“intercommunale” vervangen door “opdrachthoudende vereniging”. 

In het vierde lid van de tweede paragraaf van artikel 17 wordt de verwijzing naar “de 
artikelen 32 en 33” vervangen door verwijzingen naar “dat Artikel 31 en Artikel 32” en 
worden de tekens 50% vervangen door de woorden “vijftig procent (50%)”. 

In het eerste gedachtestreepje van de tweede paragraaf worden de tekens “(35)” 
geschrapt en wordt na het woord “procent” de tekens “(35%)” ingevoegd.  

In het tweede gedachtestreepje van de tweede paragraaf wordt “honderd 
tachtigduizend euro   
(€ 180 000,-)” vervangen door “vijftig euro (€ 50)”. 

Doorheen artikel 17 worden de woorden “vennoot” resp. “vennoten” vervangen door de 
woorden “deelnemer” resp. “deelnemers”.  

Artikel 18  

In het eerste lid van artikel 18 wordt de verwijzing naar “artikel 20” vervangen door een 
verwijzing naar “Artikel 16”. 

In het tweede lid van artikel 18 worden de woorden “twintig (20) km” vervangen door de 
woorden “tweehonderdvijftig (250) meter”. 



271 
 

In het derde lid van artikel 18 worden de woorden “tweeduizend euro (€2 000,00)” 
vervangen door de woorden “vijfentwintig euro (€ 25)”. 

In het laatste lid van artikel 18 wordt de verwijzing naar “artikel” vervangen door 
verwijzing naar “Artikel”. 

Doorheen artikel 18 worden de woorden “vennoot” resp. “vennoten” vervangen door de 
woorden “deelnemer” resp. “deelnemers”.  

Artikel 19 

In het eerste lid van artikel 19 wordt de tweede zin met inbegrip van de drie 
gedachtestreepjes geschrapt. 

Het tweede lid van artikel 19 wordt geschrapt. 

Het vierde, vijfde en zesde lid van artikel 19 worden vervangen door volgende tekst: 

“Overeenkomstig Artikel 6.1.b) zijn nieuwe toetredingen of uitbreidingen van 
toetredingen tot de financieringsactiviteit (F) niet meer mogelijk. Er kan bijgevolg niet 
meer worden overgegaan tot nieuwe inbrengen en daaraan gekoppelde uitgifte van 
bijkomende F-aandelen.” 

Artikel 20 

In het eerste en vierde lid van artikel 20 wordt de verwijzing naar “de artikelen 11, 15, 17 
en 18” vervangen door verwijzing naar “Artikel 10, Artikel 11, Artikel 13 en Artikel 14”. 

In het zesde lid van artikel 16 wordt “de artikelen 3.8, 3.9, 3.10 en 3.11” vervangen door 
“Artikel 3.8, Artikel 3.9, Artikel 3.10 en Artikel 3.11”. 

Artikel 21 

Het eerste lid van artikel 21 wordt vervangen als volgt: 

“De deelnemers zijn niet gerechtigd op hun aandelen terugnemingen te doen behalve de 
houders van de S-, V- en F-aandelen en voor zover zij het voorafgaand akkoord hebben 
verkregen van de raad van bestuur.” 

Artikel 22 

Het tweede lid van artikel 22 wordt geschrapt. 

Artikel 23 

In de eerste paragraaf van artikel 23 worden na het woord bestuur de woorden 
“bestaande uit maximum vijftien (15) leden.” toegevoegd. De woorden “waarvan de leden 
op de hierna bepaalde wijze aangesteld” geschrapt en vervangen door “De leden van de 
raad van bestuur”. De woorden “Maximum vijftien (15) mandaten van bestuurder 
worden” worden geschrapt. 

Het woord “dat” na ieder gedachtestreepje onder de eerste paragraaf van artikel 23 
wordt telkens geschrapt. 

De tekst van punt a onder de gedachtestrepen wordt geschrapt en vervangen door de 
volgende paragrafen: 

“Bij die samenstelling moet er mee rekening gehouden worden dat de 
opdrachthoudende vereniging zich bij de samenstelling van haar bestuursorganen moet 
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schikken naar de vereisten inzake pluralisme, die door het decreet of de bevoegde 
overheid worden gesteld. 

De algemene vergadering kan op voordracht van de raad van bestuur, onafhankelijke 
bestuurders aanstellen als stemgerechtigde leden van de raad van bestuur.” 

De letter “b” bij het begin van punt b wordt geschrapt.  

In het laatste gedachtestreepje onder punt b wordt de verwijzing naar “artikel 46, eerste 
lid” vervangen door verwijzing naar “artikel 434, §2, lid 2”.  

Het derde lid van artikel 23 wordt vervangen als volgt: 

“Een lid van de raad van bestuur of een door de raad van bestuur gemandateerde brengt 
tot tweemaal toe per jaar verslag uit over de uitoefening van de bevoegdheden en taken 
van de raad, en verstrekt toelichting bij het beleid.” 

Het vijfde lid van artikel 23 wordt geschrapt. 

Het zesde lid van artikel 23 wordt vervangen als volgt: 

“Aan de vergaderingen van de raad van bestuur wordt deelgenomen door maximaal één 
(1) aangeduide afgevaardigde als lid met raadgevende stem. Deze afgevaardigde wordt 
rechtstreeks aangeduid door gemeenten, deelnemers van de distributieactiviteit of de 
zuiveringsactiviteit of de wegenisactiviteit of de secundaire activiteit.” 

In de laatste zin van het achtste lid van artikel 23 wordt het woord “dient” vervangen 
door het woord “kan” en worden de woorden “aan te duiden” vervangen door het woord 
“aanduiden”. 

In de laatste zin van het negende lid van artikel 23 wordt het woord “een” vervangen 
door “één (1)”. 

Artikel 25 

Het eerste lid van artikel 25 wordt vervangen als volgt: 

“Ingeval één of meerdere mandaten in de raad van bestuur voortijdig openvallen, zal de 
raad van bestuur in die samenstelling rechtsgeldig kunnen blijven beraadslagen en 
besluiten tot op het moment dat voor dat (die) manda(a)t(en) in vervanging is voorzien. 
De algemene vergadering gaat bij haar eerstvolgende bijeenkomst over tot een 
benoeming, dit mits eerbiediging van de beginselen aangegeven in Artikel 19. De aldus 
benoemde bestuurder voltooit het mandaat van zijn voorganger.” 

Artikel 26 

In het opschrift van artikel 26 wordt het woord “ondervoorzitter(s)” vervangen door het 
woord “ondervoorzitter”.  

Artikel 27 

Het opschrift van artikel 23 wordt vervangen als volgt: “Voorzitterschap en secretariaat 
van de vergaderingen ”. 

In het derde lid wordt de verwijzing naar “artikel 45” vervangen door een verwijzing naar 
“Artikel 37”.  

Het vierde lid van artikel 27 wordt geschrapt.  
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In het laatste lid van artikel 27 wordt de laatste zin vervangen als volgt: 

“Deze secretaris (of de plaatsvervanger) mag noch lid van de raad van bestuur, noch lid 
van een adviescomité zijn.” 

Artikel 28 

De verwijzing naar “artikel 27” wordt geschrapt en vervangen door verwijzing naar 
“Artikel 23”.  

Artikel 30 

In het tweede lid van artikel 30 worden de woorden “of het directiecomité” geschrapt.  

Het vierde lid van artikel 30 wordt geschrapt.  

In het vijfde lid van artikel 30 worden na de woorden “daaronder begrepen de” de 
woorden “onderhandse en de authentieke aktes en de” ingevoegd. Na het woord 
“rechtsvorderingen” worden de woorden “, met inbegrip van de Raad van State” 
ingevoegd.  

Het zevende lid van artikel 30 wordt vervangen als volgt: 

“De raad van bestuur wordt gemachtigd de tariefzetting te bepalen.” 

De laatste paragraaf van artikel 30 wordt geschrapt en vervangen door wat volgt: 

“De raad van bestuur van de opdrachthoudende vereniging is bevoegd voor alle 
personeelsaangelegenheden, maar kan alle aangelegenheden die betrekking hebben op 
de uitvoering van de rechtspositieregeling, de deontologische code en het 
arbeidsreglement, in het kader van het individuele personeelsbeheer, verder delegeren. 
De raad van bestuur kan het dagelijks personeelsbeheer, de bevoegdheid voor het 
aanstellen en het ontslaan van het personeel, alsook de sanctie- en tuchtbevoegdheid ten 
aanzien van het personeel toevertrouwen aan het personeelslid dat aan het hoofd staat 
van het personeel van de opdrachthoudende vereniging.” 

Artikel 31 

In de tweede paragraaf van artikel 31 wordt de verwijzing naar “artikel 23” vervangen 
door een verwijzing naar “Artikel 19”.  

Artikel 32 

In het eerste lid van artikel 32 wordt het woord “tenminste” vervangen door de woorden 
“ten minste”.  

In het derde lid van artikel 32 wordt na het woord “veertien” de tekens “(14)” ingevoegd.  

Het laatste lid van artikel 32 wordt vervangen als volgt: 

“De vergaderingen van de raad van bestuur zijn niet openbaar, met dien verstande dat de 
leden van de adviescomités door de raad van bestuur kunnen worden uitgenodigd een 
vergadering van deze laatste bij te wonen”. 

Artikel 33 

In het vierde lid van artikel 33 worden na het woord “dertig” de tekens “(30)” ingevoegd. 

De vijfde en de zesde paragraaf van artikel 33 worden vervangen door volgende tekst: 
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“De besluiten van de raad van bestuur samen met een beknopte beschrijving van de 
daarin geregelde aangelegenheden worden via een webtoepassing bekend gemaakt 
binnen de tien (10) dagen nadat de besluiten genomen zijn. De toezichthoudende 
overheid wordt van de bekendmaking op de hoogte gebracht.” 

In het achtste lid van artikel 33 worden op het einde van de laatste zin de woorden “, met 
behoud van de decretale bepalingen over de openbaarheid van bestuur” ingevoegd.  

In het negende lid van artikel 33 wordt het woord “kan” in de laatste zin geschrapt en 
vervangen door het woord “bezorgt” en wordt het laatste woord van de zin geschrapt.  

In het laatste lid van artikel 33 wordt het woord “raadslieden” geschrapt en vervangen 
door het woord “raadsleden” en wordt de verwijzing naar “artikel 52” vervangen door 
een verwijzing naar “artikel 406”. 

Titel IV 

In de tekst van titel IV worden de woorden “(LID IBR)” geschrapt.  

Artikel 34 

Het eerste lid van artikel 30 wordt vervangen door volgende tekst: 

“De verrichtingen van de opdrachthoudende vereniging staan onder het toezicht van één 
of meerdere commissarissen aangeduid in overeenstemming met de toepasselijke 
wettelijke en decretale bepalingen.” 

In het tweede lid van artikel 34 wordt na het woord “drie” de tekens “(3)” ingevoegd. 

Titel V 

De titel van Titel V wordt geschrapt en vervangen door het woord “Adviescomités”.  

Artikel 35 

De titel van het artikel wordt vervangen door de woorden “Oprichting en samenstelling”.  

Het eerste lid van artikel 35 wordt vervangen als volgt:  

“Er wordt een adviescomité voor secundaire diensten opgericht en voor elke regio wordt 
een regionaal adviescomité opgericht.” 

De eerste zin van het tweede lid van artikel 35 wordt vervangen als volgt: 

“Voor ieder adviescomité worden de leden voorgedragen door de deelnemers volgens de 
hierna vermelde bepalingen, met dien verstande dat enkel de deelnemers binnen de 
desbetreffende regio leden kunnen voordragen:” 

In punt a. van het tweede lid van artikel 35 worden de woorden “het regionaal” 
vervangen door het woord “ieder” en worden de woorden “voor domeindiensten” 
vervangen door de woorden “waarin die deelnemer deelneemt”. 

In punt b. van het tweede lid van artikel 35 worden de woorden “voor ieder adviescomité 
waarin zij deelnemen” ingevoegd. Het punt teken tussen “40.000” wordt geschrapt en 
vervangen door een spatie. Voor de woorden “met dien verstande dat” worden de 
woorden “wat specifiek de regionale adviescomités voor domeindiensten betreffen” 
ingevoegd. Op het einde van punt b. wordt het “;” teken vervangen door een punt.  
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In het derde lid van artikel 35 wordt het woord “regionale” geschrapt en wordt een 
tweede zin toegevoegd aan de derde paragraaf die luidt als volgt “Deze aanstelling 
gebeurt in een geheime stemming”.  

In het vierde lid van artikel 35 wordt het woord “geen” geschrapt en vervangen door het 
woord “noch” en wordt het woord “of” geschrapt en vervangen door het woord “noch”. 

Het vijfde, zesde en zevende lid van artikel 35 worden geschrapt.  

Artikel 36 

Het opschrift van artikel 36 wordt vervangen als volgt “Aanstelling van de leden en de 
secretaris van de adviescomités”. 

In het eerste lid van artikel 36 worden de woorden “regionale” en “voor domeindiensten” 
geschrapt.  

Het tweede en derde lid van artikel 36 worden vervangen als volgt: 

“Bij hun aanstelling wordt door de leden van elk adviescomité onder die leden een 
voorzitter gekozen. het voorzittersmandaat volgt het lidmaatschap van het tot voorzitter 
benoemde lid.” 

In het vierde lid van artikel 36 worden de woorden “eveneens” en “of het directiecomité” 
geschrapt. Het woord “geen” wordt geschrapt en vervangen door het woord “noch”.  

In het laatste lid van artikel 36 wordt het eerste woord “Ten” vervangen door de woorden 
“Wat specifiek de regionale adviescomités voor domeindiensten betreft, wordt ten”. Het 
woord “geschieden” wordt vervangen door de woorden “bepaald dat” en na de woorden 
“eerste maal” worden de woorden “worden vervuld” ingevoegd.  

Artikel 37 

Het opschrift van artikel 37 wordt vervangen door volgende woorden “Bevoegdheden 
van de adviescomités”. 

Er wordt een nieuw tweede lid ingevoegd dat luidt als volgt: 

“Het adviescomité voor secundaire diensten is verantwoordelijk voor adviezen 
betreffende de dienstverlening inzake de secundaire activiteit, en dit in de ruimste 
betekenis van het woord, aan de klanten.” 

In het laatste lid van artikel 37 worden de woorden “regionaal” en “voor domeindiensten” 
geschrapt.  

Artikel 38 

Het opschrift van artikel 38 wordt vervangen door volgende woorden “Werking van de 
adviescomités”.  

Het eerste lid van artikel 38 wordt vervangen door volgende tekst: 

“Een adviescomité kan alleen dan geldig beraadslagen en adviseren wanneer ten minste 
de helft van de leden aanwezig over vertegenwoordigd is”.  

Het derde lid van artikel 38 wordt vervangen als volgt: 

“Bereikt het adviescomité niet het quorum om te kunnen beraadslagen en adviseren, dan 
zal voor het betrokken advies de procedure overeenkomstig Artikel 35 worden gevolgd.” 
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In het vierde lid van artikel 38 worden de woorden “de regionale adviescomités” 
vervangen door de woorden “het adviescomité”.  

Het vijfde lid van artikel 38 wordt vervangen als volgt: 

“Een advies is slechts geldig wanneer het wordt genomen met goedkeuring van de helft 
van de aanwezige of vertegenwoordigde leden.” 

In het zesde lid van artikel 38 worden de woorden “regionale” en “of van de 
ondervoorzitter” geschrapt. 

In het zevende lid van artikel 38 worden de woorden “meer dan de helft” vervangen door 
de woorden “ten minste drie vierde”. De woorden “of, bij diens afwezigheid, de 
ondervoorzitter” en “regionale” geschrapt. Na het woord “veertien” worden de tekens 
“(14)” ingevoegd.  

Het achtste lid van artikel 38 wordt vervangen door hetgeen volgt: 

“Weigert de voorzitter het regionale adviescomité bijeen te roepen of is hij belet zulks te 
doen, dan kan het adviescomité worden bijeengeroepen op uitnodiging van twee leden 
van het adviescomité.” 

In het negende lid van artikel 38 worden de woorden “het adviescomité” vervangen door 
de woorden “de adviescomités” en worden de woorden “en in volgorde, door de 
ondervoorzitter, of bij diens ontstentenis of afwezigheid,” geschrapt. De verwijzing naar 
“artikel 45” wordt geschrapt en vervangen door verwijzing naar “Artikel 37”.  

In het elfde lid van artikel 38 wordt het woord “regionale” geschrapt.  

In het twaalfde lid wordt de verwijzing naar “artikel 23” vervangen door verwijzing naar 
“Artikel 19”.  

In het veertiende lid wordt het woord “regionale” geschrapt.  

Artikel 39 tot artikel 42 

De artikelen 39 tot 42 worden integraal geschrapt en een nieuw artikel 35 met de titel 
“Schriftelijke adviesvorming door de adviescomités” wordt ingevoegd dat luidt als volgt: 

“Indien de voorzitter van het adviescomité van mening zou zijn dat er omstandigheden 
bestaan die een tussenkomst van het adviescomité dat hij voorzit noodzaken, kan de 
voorzitter aan de leden van het adviescomité een schrijven richten met daarin ten minste 
vermeld het ontwerpadvies, de nodige toelichting bij het ontwerpadvies en de 
verzenddatum.  

Aan de leden van het adviescomité wordt vervolgens de mogelijkheid geboden zich 
akkoord te verklaren met het ontwerpadvies, dan wel er zich tegen te verzetten. Daartoe 
dienen zij binnen een termijn van één (1) week na de verzenddatum van het 
ontwerpadvies schriftelijk te antwoorden. Indien zij zich verzetten tegen het 
voorgestelde ontwerpadvies, dienen zij omstandig te motiveren op basis van welke 
redenen zij zich tegen het betrokken ontwerpadvies verzetten.  

Een schriftelijk advies van een adviescomité zal zijn aangenomen c.q. worden afgewezen 
wanneer ten minste een meerderheid van de leden van het adviescomité het 
ontwerpadvies goedkeurt c.q. afkeurt. Indien een deelnemer niet reageert binnen 
voornoemde termijn of indien het antwoord van de betrokken deelnemer niet binnen 
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voornoemde termijn toekomt op de zetel van de opdrachthoudende vereniging, zal die 
deelnemer worden geacht het ontwerpadvies goed te keuren. 

Een schriftelijk advies zal worden geacht te zijn genomen op het moment dat de termijn 
waarvan sprake in het tweede lid is verstreken. Binnen een termijn van dertig (30) 
kalenderdagen na het verstrijken van deze termijn van één (1) week wordt aan de 
deelnemers vertegenwoordigd in het betrokken adviescomité bevestigd of het 
ontwerpadvies al dan niet met de vereiste meerderheid werd goedgekeurd. 

De gelijkluidende afschriften en de gelijkluidende uittreksels worden ondertekend door 
de secretaris.” 

Titel VII 

Titel VII en artikel 43 met betrekking tot het directiecomité worden geschrapt. 

Artikel 44 

Het artikel 44 wordt vervangen door volgende tekst: 

“Alle mandaten in de raad van bestuur en de comités hebben een looptijd van zes (6) jaar. 
Bij een eerste installatie van een comité is de looptijd van het mandaat beperkt tot het 
einde van de periode die loopt tot het moment waarop tot algehele vervanging wordt 
overgegaan van de raad van bestuur en de comités na de algehele vernieuwing van de 
gemeenteraden. 

Alle mandaten zijn hernieuwbaar. 

De algemene vergadering bepaalt het presentiegeld en de andere vergoedingen waarop 
de leden van de raad van bestuur van de opdrachthoudende vereniging aanspraak 
kunnen maken, met dien verstande dat de leden van de raad van bestuur (met inbegrip 
van de voorzitter van de raad van bestuur) slechts aanspraak zullen kunnen maken op 
een presentiegeld dat ten hoogste gelijk is aan het hoogste bedrag dat uitkeerbaar is aan 
een gemeenteraadslid voor een gemeenteraadszitting in één van de deelnemende 
gemeenten.” 

Artikel 45 

In het tweede lid van artikel 45 wordt de woorden “ononderbroken”, “(regionaal)” en “, 
hetzij als lid van het directiecomité” geschrapt.  

Artikel 46 

In het eerste lid van artikel 46 worden de categorieën aandelen geschrapt.  

Het zevende lid van artikel 46 wordt vervangen als volgt: 

“De bestuurders en de leden van de adviescomités kunnen geen volmachtdrager zijn 
voor de algemene vergadering.” 

In het negende lid van artikel 46 wordt de verwijzing naar “artikel 27” vervangen door 
verwijzing naar “Artikel 23”. 

Artikel 47 

In het derde lid van artikel 47 worden de woorden “commissaris (lid IBR)” vervangen door 
het woord “commissaris(sen)”.  

In het zesde lid van artikel 47 worden de woorden “regionale” en “(lid IBR)” geschrapt.  
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In het zevende en achtste lid van artikel 47 wordt telkens het woord “jaarvergadering” 
vervangen door de woorden “algemene vergadering”. 

De laatste twee leden van artikel 47 worden geschrapt.  

Artikel 48 

In het eerste lid van artikel 48 worden de woorden “commissaris (lid IBR)” vervangen 
door het woord “commissaris(sen)” en worden de woorden ‘in bijzondere of 
buitengewone zitting” geschrapt. 

In het tweede lid van artikel 48 wordt na het woord “zestig” de tekens “(60)” ingevoegd.  

Het vierde lid van artikel 48 wordt vervangen door volgende tekst: 

“De voorstellen in verband met het saneringsplan van de raad van bestuur worden samen 
met een beknopte beschrijving van de daarin geregelde aangelegenheden via een 
webtoepassing bekend gemaakt binnen de tien (10) dagen nadat de besluiten genomen 
zijn. De toezichthoudende overheid wordt van de bekendmaking op de hoogte gebracht.” 

In het vijfde lid van artikel 48 wordt na het woord “dertig” de tekens “(30)” ingevoegd. 

In het zesde lid van artikel 48 wordt de verwijzing naar “artikel 31” vervangen door 
verwijzing naar “Artikel 27”. 

In het achtste lid van artikel 48 worden na het woord “vijftien” de tekens “(15)” 
ingevoegd.  

Ten slotte wordt doorheen het artikel het woord “vennoten” telkens vervangen door het 
woord “deelnemers”. 

Artikel 49 

Het tweede tot en met vierde lid van artikel 49 worden vervangen als volgt: 

“Het aantal leden dat elke gemeente kan afvaardigen om te zetelen in de algemene 
vergadering wordt bepaald als volgt: 

elke deelnemer duidt een effectief lid aan en een plaatsvervanger; 

gemeenten die meer dan vijfenzeventig duizend  (75 000) inwoners tellen, kunnen een 
bijkomende effectieve vertegenwoordiger aanduiden. 

deelnemers die meer dan één miljoen vierhonderd duizend (1.400.000) aandelen hebben 
kunnen eveneens een bijkomende effectieve vertegenwoordiger afvaardigen. 

Hierbij wordt geen onderscheid gemaakt naargelang de categorie aandelen.” 

Artikel 50 

In het eerste lid van artikel 50 wordt het woord “zo” geschrapt en vervangen door het 
woord “zowel”.  

In het tweede lid van artikel 50 worden na het woord “vijfenveertig” de tekens “(45)” 
ingevoegd en na het woord “dertig” worden de tekens “(30)” ingevoegd. Het woord 
“vennoten” wordt vervangen door het woord “deelnemers”.  

In het vijfde lid van artikel 50 wordt na het woord “negentig” de tekens “(90)” ingevoegd. 

Artikel 51 
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In het enige lid van artikel 51 wordt het woord “bijzondere” vervangen door het woord 
“buitengewone”.  

Artikel 52 

In het derde lid van artikel 52 worden de woorden “, ondertekend door de leden van het 
bureau en door de vertegenwoordigers van de deelnemers die het verlangen” geschrapt. 
Na het woord “dertig” worden de tekens “(30)” ingevoegd.  

Het vierde lid van artikel 52 wordt vervangen door volgende tekst: 

“De besluiten van de algemene vergadering samen met een beknopte beschrijving van 
de daarin geregelde aangelegenheden worden via een webtoepassing bekend gemaakt 
binnen de tien (10) dagen nadat de besluiten genomen zijn. De toezichthoudende 
overheid wordt van de bekendmaking op de hoogte gebracht.” 

In het laatste lid van artikel 52 worden na het woord “dertig” de tekens “(30)” ingevoegd 
en na het woord “negentig” worden de tekens “(90)” ingevoegd.  

Artikel 53 

In het tweede lid van artikel 53 worden na de woorden “de zuiveringsactiviteit” de 
woorden “, de wegenisactiviteit” ingevoegd.  

In het derde lid van artikel 53 worden na het woord “vijfenveertig” de tekens “(45)” 
ingevoegd en worden de woorden “commissarissen (lid BR)” vervangen door het woord 
“commissaris(sen)”.  

Het vierde lid van artikel 53 wordt vervangen door de woorden: 

“De commissaris(sen) brengt(en) afzonderlijk verslag uit binnen veertien (14) dagen na 
deze mededeling.” 

In het vijfde lid van artikel 53 worden na het woord “Dertig” de tekens “(30)” ingevoegd. 
Daarnaast worden de woorden “de verslagen van de commissarissen (lid IBR)” geschrapt 
en vervangen door de woorden “het(de) verslag(en) van de commissaris(sen)”.  

Artikel 54 

In het eerste lid van artikel 54 worden de woorden “zeshonderd euro (€ 600,-)” 
vervangen door de woorden “dertien komma nul negen cent (€ 0,1309)”. 

Het tweede lid van artikel 54 wordt geschrapt.  

In het vijfde lid van artikel 54 wordt de verwijzen naar “artikel” vervangen door een 
verwijzing naar het “Artikel”. Daarnaast worden de tekens “30%” vervangen door de 
woorden “dertig procent (30%)” en worden de woorden “D- en D²-aandelen” vervangen 
door het woord “D-aandelen”.  

In het laatste lid van artikel 54 wordt het woord “gebruiksrecht” geschrapt en vervangen 
door het woord “eigendomsrecht” en worden de woorden “artikel 11, 12 of volgens artikel 
55” vervangen door de woorden “Artikel 10 of Artikel 47”.  

Artikel 55 

In het eerste lid van artikel 55 worden de woorden “artikel 54” vervangen door de 
woorden “Artikel 46”. Na het woord “zesendertig” worden de tekens “(36)” ingevoegd en 
na het woord “zestig” worden de tekens “(60)” ingevoegd. 
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In het tweede lid van artikel 55 wordt de verwijzing naar “artikel 11 en 54” vervangen 
door een verwijzing naar “Artikel 10 of Artikel 46”.  

Artikel 56 

In het eerste lid van artikel 56 wordt de verwijzing naar “artikel 54” vervangen door 
verwijzing naar “Artikel 47” en worden na het woord “zesendertig” de tekens “(36)” 
ingevoegd.  

In het tweede lid worden de woorden “artikel 12 en 54” geschrapt en vervangen door de 
woorden “Artikel 46 hierna”.  

Artikel 57 

In het eerste lid van artikel 57 wordt de verwijzing naar het “artikel” vervangen door een 
verwijzing naar het “Artikel”. 

In het derde lid van artikel 57 worden de tekens “,-“ binnen de haken geschrapt.  

In het vijfde lid van artikel 57 wordt de verwijzing naar “artikel 70” vervangen door 
verwijzing naar “Artikel 63”. 

Artikel 58 

In het artikel 58 worden de verwijzingen naar het “artikel” vervangen door een verwijzing 
naar het “Artikel”. 

Artikel 59 

In het eerste lid van artikel 59 worden de verwijzingen naar het “artikel” vervangen door 
een verwijzing naar het “Artikel”. 

In het vierde lid wordt de verwijzing naar het “artikel 70” vervangen door een verwijzing 
naar het “Artikel 63”. 

Doorheen het artikel 59 wordt het woord “intercommunale” vervangen door de woorden 
“opdrachthoudende vereniging”. Bovendien worden de woorden “vennoot” en 
“vennoten” vervangen door de woorden “deelnemer” resp. “deelnemers”. 

Artikel 60 

In het tweede lid van artikel 60 wordt het woord “vennoot” vervangen door het woord 
“deelnemer”. 

In het derde lid van artikel 60 wordt het woord “zuiveringsinvesteringsfonds” vervangen 
door het woord “investeringsfonds”. 

Doorheen het artikel 60 worden de verwijzingen naar het “artikel” vervangen door een 
verwijzing naar het “Artikel”. 

Artikel 61 

In het eerste lid van artikel 61 wordt de verwijzing naar “artikel 70” vervangen door 
verwijzing naar “Artikel 63”. 

In het tweede lid worden de woorden “intercommunale en de vennoot” vervangen door 
de woorden “opdrachthoudende vereniging en de deelnemer”.  

Artikel 62 
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In het eerste lid worden de tekens “(10)” geschrapt en worden na het woord “procent” de 
tekens “(10%)” ingevoegd. Daarnaast worden de woorden “in T-aandelen” geschrapt.  

In het tweede lid van artikel 62 worden de woorden “en het directiecomité” geschrapt en 
worden na het woord “gehoord” de woorden “overeenkomstig Artikel 34 of Artikel 35” 
ingevoegd.  

Artikel 63 

In het tweede lid van artikel 63 worden de woorden “en het directiecomité” geschrapt en 
worden na het woord “gehoord” de woorden “overeenkomstig Artikel 34 of Artikel 35” 
ingevoegd.  

Artikel 64 

In het tweede lid van artikel 63 worden de woorden “, na het betrokken directiecomité te hebben 
gehoord,” geschrapt.  

Artikel 65 

Het tweede lid van artikel 65 wordt vervangen als volgt: 

“In het geval van een nadelig saldo zal de raad van bestuur na het betrokken adviescomité te 
hebben gehoord overeenkomstig Artikel 34 of Artikel 35, de nodige maatregelen treffen om dit 
nadelig saldo te dekken.” 

Nieuw artikel 

Na het artikel 65 wordt een nieuw Artikel 58 ingevoegd met de titel “Pensioenvoorzieningen” dat 
luidt als volgt: 

“Zonder afbreuk te doen aan de overige bepalingen van de huidige statuten en de specifieke 
besluiten die in dit verband reeds werden genomen door de algemene vergadering van de 
opdrachthoudende vereniging, stellen de gemeentelijke deelnemers zich conform artikel 138 van 
de Wet van 27 oktober 2006 betreffende het toezicht op de instellingen voor 
bedrijfspensioenvoorziening in de meest ruime zin uitdrukkelijk borg voor de goede afloop van de 
verbintenissen van de pensioenregelingen van de opdrachthoudende vereniging voor wat betreft 
de opbouw van de wettelijke pensioenen voor alle personeelsleden (inclusief de gepensioneerde 
personeelsleden van wie zij de pensioenlast draagt).  

Zonder afbreuk te doen aan de bovenstaande algemeenheid, worden onder deze 
pensioenregelingen onder meer begrepen:  

- de rustpensioenen, overlevingspensioenen en wezenpensioenen (met inbegrip van de pen-
sioenaandelen) lopende op het moment van het beroep op de garantie;  

- de uitgestelde pensioenen (rust-, overlevings- en wezenpensioenen) verschuldigd aan de  
ambtenaren nog actief op het moment van het beroep op de garantie;  

de pensioenaandelen (rust-, overlevings- en wezenpensioenen) te storten voor de ambtenaren die 
de opdrachthoudende vereniging verlaten hebben terwijl ze pensioenrechten ten laste van de 
opdrachthoudende vereniging behouden.” 

Artikel 66 

In het eerste lid van punt a. van artikel 66 worden na het woord “achttien” de tekens “(18)” 
ingevoegd. 
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In het derde lid van punt a. van artikel 66 worden na het woord “negentig” de tekens “(90)” 
ingevoegd. 

Het tweede lid van punt b. van artikel 66 wordt geschrapt.  

In het vierde lid van punt b. van artikel 66 wordt na het woord “overgenomen” een komma-teken 
ingevoegd. 

In het zesde lid van punt b. van artikel 66 wordt de verwijzing naar “artikel 70” vervangen door 
verwijzing naar “Artikel 63”. 

In het zevende lid van punt b. van artikel 66 worden na het woord “achttien” de tekens “(18)” 
ingevoegd.  

Artikel 67 

In het tweede lid van artikel 67 worden na het woord “twaalf” de tekens “(12)” en na het woord 
“tien” de tekens “(10)” ingevoegd. 

Artikel 68 

In het tweede punt van artikel 68 wordt het woord “vennoot” telkens vervangen door het woord 
“deelnemer” en wordt de verwijzing naar “artikel 69” vervangen door verwijzing naar “Artikel 62”. 

In het tweede lid van het derde punt van artikel 68 wordt de verwijzing naar “artikel 66” gewijzigd 
door een verwijzing naar “Artikel 59”. 

In het vierde punt van artikel 68 worden de derde tot vijfde zin vervangen door volgende tekst: 

“De deelnemer die geen deel meer uitmaakt van de opdrachthoudende vereniging ontvangt een 
scheidingsaandeel dat wordt berekend overeenkomstig het vennootschapsrecht, zoals van tijd tot 
tijd gewijzigd.” 

Artikel 70 

De eerste twee leden van artikel 70 worden vervangen door de volgende tekst: 

“Bij het verstrijken van de duur van de opdrachthoudende vereniging met algehele niet-verlenging 
of in geval van vervroegde ontbinding ervan, benoemt de algemene vergadering die de 
ontbinding vaststelt, de vereffenaars op dezelfde wijze als bepaald is voor de bestuurders, en 
bepaalt ze hun vergoeding. Een beperkt college van vereffenaars kan samengesteld worden. Het 
totaal aantal leden van dat college bedraagt ten hoogste een derde van dat van de raad van 
bestuur. De meerderheid komt telkens toe aan de leden die op voordracht van de deelnemende 
gemeenten zijn benoemd. Alle andere organen vervallen op het ogenblik van ontbinding. 

Het college van vereffenaars beschikt over de bevoegdheden zoals voorzien in de toepasselijke 
bepalingen van het vennootschapsrecht zoals van tijd tot tijd gewijzigd; in afwijking daarvan, kan 
zij van rechtswege de activiteiten van de opdrachthoudende vereniging verderzetten in het raam 
van het bepaalde onder de laatste twee alinea’s van onderhavig artikel.” 

In het derde lid van artikel 70 worden de woorden “Zij bezitten” vervangen door de woorden “Het 
college bezit”. 

Het vierde lid van artikel 70 wordt vervangen door de volgende tekst: 

“Het college wordt ontslagen van inventarisatie en mag zich beroepen op de geschriften van de 
opdrachthoudende vereniging. Het college kan, onder haar verantwoordelijkheid, een door haar 
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aangeduid deel van hun bevoegdheden overdragen aan één of meerdere van haar leden-
vereffenaars.” 

In het vijfde lid van artikel 70 wordt de eerste zin vervangen als volgt: 

“Het college van vereffenaars beraadslaagt volgens de regels voorzien in Artikel 25, Artikel 28 en 
Artikel 29 van onderhavige statuten.” 

In het zesde lid van artikel 70 worden de woorden “de vereffenaars hebben” vervangen door de 
woorden “het college van vereffenaars heeft”. 

Het eerste lid van punt 1. van het zesde lid van artikel 70 wordt vervangen als volgt:  

“1. Voorafgaand aan elke andere verrichting van vereffening keren de inbrengen bedoeld in Artikel 
12 van rechtswege, door het verstrijken van de duur van de opdrachthoudende vereniging en 
behoudens verlenging of door het definitief worden van de beslissing van vervroegde 
ontbinding zelf, zonder vergoeding en zonder terugvordering van de eenmalige vergoeding of 
in voorkomend geval van het uitbetaalde deel ervan, waarvan sprake in datzelfde artikel, terug 
naar de deelnemers en worden de Z²-aandelen zonder meer vernietigd. 

Eveneens voorafgaand aan elke verrichting van vereffening keren de inbrengen bedoeld in Artikel 
10 en Artikel 11 van rechtswege, door het verstrijken van de duur van de opdrachthoudende 
vereniging en behoudens verlenging of door het definitief worden van de beslissing van 
vervroegde ontbinding zelf, zonder vergoeding en zonder terugvordering van de eenmalige 
vergoeding of in voorkomend geval van het uitbetaalde deel ervan, waarvan sprake in Artikel 10 en 
Artikel 11, terug naar de deelnemers en worden de D-aandelen en Z-aandelen zonder meer 
vernietigd.  

Eveneens voorafgaand aan elke verrichting van vereffening keren de inbrengen bedoeld in Artikel 
13 van rechtswege, door het verstrijken van de duur van de opdrachthoudende vereniging en 
behoudens verlenging of door het definitief worden van de beslissing van vervroegde ontbinding 
zelf, zonder vergoeding en zonder terugvordering van de eenmalige vergoeding of in voorkomend 
geval van het uitbetaalde deel ervan, waarvan sprake in Artikel 13, terug naar de deelnemers en 
worden de S-aandelen zonder meer vernietigd. 

Tot slot en eveneens voorafgaand aan elke verrichting van vereffening keren de inbrengen 
bedoeld in Artikel 14 van rechtswege, door het verstrijken van de duur van de opdrachthoudende 
vereniging en behoudens verlenging of door het definitief worden van de beslissing van 
vervroegde ontbinding zelf, zonder vergoeding en zonder terugvordering van de eenmalige 
vergoeding of in voorkomend geval van het uitbetaalde deel ervan, waarvan sprake in Artikel 14, 
terug naar de deelnemers en worden de V-aandelen zonder meer vernietigd.” 

In het punt 4. van het zesde lid van artikel 70 wordt de verwijzing naar de “artikelen 68 en 69” 
vervangen door een verwijzing naar “Artikel 61 en Artikel 62” en wordt de verwijzing naar “artikel 
37” vervangen door een verwijzing naar het “artikel 425”. 

In het punt 5. van het zesde lid van artikel 70 wordt na de woorden “uitoefenen” en 
“overgenomen” een komma ingevoegd. 

In het punt 6. van het zesde lid van artikel 70 worden de woorden “de raad” vervangen door de 
woorden “het college”. 

In het punt 7. van het zesde lid van artikel 70 worden de woorden “T, TK, DK, SK en F1” vervangen 
door de woorden “T- en SK-aandelen”. 
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In het punt 10. van het zesde lid van artikel 70 worden de woorden “de vereffenaars van de 
vereniging” vervangen door de woorden “het college van vereffenaars”. 

Hernummering 

Ten slotte worden de titels en artikels hernummerd in functie van bovenstaande schrappingen. 

Goedkeuring en aanneming van een nieuwe ‘Bijlage 2: Lijst van de deelnemers met vermelding van 
het aantal aandelen per deelnemer (artikel 7)’ ingevolge de besluiten genomen onder 
agendapunten 1 t.e.m. 16. 

Goedkeuring en aanneming van de volgende voorstellen tot wijziging van ‘Bijlage 3 
Financieringsreglement Zuivering en Wegenis’. 

Aanhef 

In de aanhef van Bijlage 3 worden de verwijzingen naar de artikels uit de statuten geactualiseerd 
in functie van de hernummering zoals besloten onder agendapunt 16. 

Artikel 1 

In het tweede lid van artikel 1 wordt de afkorting “G5V” vervangen door de afkorting “GSV”. 

Artikel 12 

Het artikel 12 wordt vervangen door volgende tekst: 

“De vergoeding in speciën is een éénmalige vergoeding voor de deelnemers die de bijkomende 
eigendomsrechten hebben ingebracht, dewelke als volgt betaalbaar is: in gelijke, jaarlijkse schijven 
over de looptijd van de opdrachthoudende vereniging. Evenwel is iedere deelnemer gerechtigd 
aanspraak te maken op het stelsel van gekapitaliseerde uitbetaling. De gekapitaliseerde 
uitbetaling wordt door TMVW berekend met toepassing van een bijkomende verdiscontering zoals 
bepaald door de raad van bestuur.” 

Artikel 14 

Het artikel 14 wordt volledig geschrapt. 

Goedkeuring en aanneming van de volgende voorstellen tot wijziging van ‘Bijlage 4: 
Financieringsreglement inzake secundaire activiteit.’ 

Artikel 3 

In het tweede lid van Artikel 3 worden de woorden “het directiecomité” vervangen door “de raad 
van bestuur”.  

Hernummering 

Doorheen Bijlage 4 worden de verwijzingen naar de artikels uit de statuten geactualiseerd in 
functie van de hernummering zoals besloten onder agendapunt 16. 

BESLUIT : met algemeenheid van stemmen.  

Artikel 1. De voorgestelde statutenwijziging van de Tussengemeentelijke Maatschappij voor 
Watervoorziening, opdrachthoudende vereniging, in het kort TMVW ov, zoals 
opgenomen in het desbetreffende agendapunten en beschreven ontwerp, goed te 
keuren. 

Artikel 2. Opdracht te geven aan zijn vertegenwoordiger(s) deze wijzigingen op de buitengewone 
algemene vergadering die erover zal beslissen, goed te keuren. 
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Artikel 3. Een afschrift van dit besluit zal : 

- hetzij per post t.a.v. TMVW, Stropstraat 1 te 9000 Gent,  

- hetzij per elektronische post, 20191219BAVTMVW@farys.be,  

gestuurd worden. 

14. 

De Gemeenteraad, 

In openbare  zitting vergaderd ;  

krijgt kennis, overeenkomstig artikel 3 van het gemeenteraadsbesluit van 28 november 2013 
met betrekking tot het vaststellen van de opdrachten voor werken, leveringen en diensten die 
kunnen beschouwd worden als opdrachten van dagelijks bestuur, van navolgende college-
besluiten : 

1. Uitgaven die nominatief in het investeringsbudget voorzien zijn: 

- geen 

2. Uitgaven die op het exploitatiebudget voorzien zijn: 

- geen 

De Algemeen Directeur,  De Voorzitter Gemeenteraad, 

 

 

 

An Buysschaert. Koen Desloovere.  


