
 

 
 

NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN 23 OKTOBER 2017 

 

Aanwezig: Marc Doutreluingne, burgemeester-voorzitter; 

Wim Monteyne, Marc Claeys, Johan Rollez, Eddy Defoor, Marc Desloovere, 

Luc Vanassche, schepenen; 

Katrien Defoirdt, OCMW-voorzitter; 

Gerard Amelynck, Davy Nys, Erik Maes, Sofie Vermeulen, Christiana Deprez, 

Carol Bostyn, Freddy Van Herpe, Claude Vanwelden, Eliane Spincemaille, 

Sabine Poleyn, Isabelle Degezelle, Dirk Desmet, Christine Desmet, Bart Dewaele, 

Raf Deprez, Bart Colson, Brigitte Desmet, Sem Vanhessche, Vic Ravelingeen, 

Bart Malfait, raadsleden; 

Jan Vanlangenhove, gemeentesecretaris; 

Afwezig: Davy Nys, raadslid, afwezig vanaf agendapunt 16 tot einde zitting; 

Eliane Spincemaille, raadslid, afwezig voor agendapunt 14; 

Bart Colson, raadslid, afwezig voor agendapunt 16.  

 

De burgemeester-voorzitter opent de vergadering om 19.03 uur. 

 

 

* Kennisname verslagen adviesraden. 

De gemeenteraadsleden nemen kennis van het verslag d.d. 8 september 2017 van de algemene vergadering 

adviesraad voor Groen en Bebloeming. 

1.  Kennisname financiële rapportering financieel beheerder. 

In uitvoering van het gemeentedecreet wordt door de financieel beheerder aan de gemeenteraad en college 

van burgemeester en schepenen verslag uitgebracht over het thesauriebeheer, de liquiditeitspositie, de 

beheerscontrole en de evolutie van de budgetten. 

Daarenboven rapporteert de financieel beheerder overeenkomstig het gemeentedecreet aan de 

gemeenteraad over de uitvoering van zijn taak van voorafgaande controle van de wettigheid en de 

regelmatigheid van de voorgenomen beslissingen en rapporteert de financieel beheerder over het 

debiteurenbeheer. 

2.  Aktename budgetwijzigingen 2017 van de kerkfabrieken ressorterend onder het centraal 

kerkbestuur van Zwevegem. 

Bevoegdheid 

-  Gemeentedecreet van 15 juli 2005. 



-  Het op 1 maart 2005 in werking getreden decreet van 7 mei 2004 (behalve het financiële gedeelte) 

betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten. 

Juridische grond 

-  Besluit van de Vlaamse regering van 13 oktober 2006 betreffende het algemeen reglement op de 

boekhouding van de besturen van de erkende erediensten en van de centrale besturen van de erkende 

erediensten, waarin de nadere regels voor de financiële cyclus en de boekhouding van de besturen van de 

erediensten werd vastgesteld. 

-  Ministerieel besluit van 27 november 2006 waarbij de bijbehorende modellen werden vastgesteld. 

-  Eredienstendecreet artikel 45 t.e.m. 50. 

Verwijzingsdocumenten 

-  Budgetwijzigingen 2017 van de kerkfabrieken St.-Amandus Zwevegem en  St.-Eligius Moen 

Motivering 

Het besluit van de Vlaamse regering bevat een gefaseerde inwerkingtreding. 

De nieuwe regeling gaat in vanaf het dienstjaar 2008, te beginnen met het meerjarenplan 2008-2013 en het 

budget voor 2008, met als vervolg hierop de opmaak van het meerjarenplan 2014-2019 en het budget 2014. 

Artikel 41 van het eredienstendecreet vermeldt dat binnen zes maanden na de installatie van de 

gemeenteraad na de gehele vernieuwing van deze raad, de kerkraad een meerjarenplan vaststelt dat de 

financiële afspraken tussen de kerkfabriek en de gemeente bevat voor de periode van zes jaar, die telkens 

ingaat het tweede jaar van de gemeentelijke legislatuur. 

De meerjarenplannen en de wijzigingen zijn onderworpen aan het advies van het erkend organisme en aan 

de goedkeuring van de gemeenteraad. 

De gemeenteraad dient zich uit te spreken over de goedkeuring binnen een termijn van honderd dagen die 

ingaat op de dag na het inkomen van het advies van het erkend representatief orgaan bij de gemeentelijke 

overheid en dient zijn besluit te versturen uiterlijk de laatste dag van deze termijn aan de 

provinciegouverneur, het centraal kerkbestuur, de kerkbesturen in kwestie en het erkend representatief 

orgaan. 

Op 28 oktober 2013 werden de voor het eerst opgemaakte gecoördineerde meerjarenplannen 2014-2019 

voor alle kerkfabrieken goedgekeurd. 

Op 24 november 2014 werd de eerste wijziging gecoördineerde meerjarenplannen 2014-2019 van alle 

kerkfabrieken goedgekeurd, uitgezonderd de in 2015 door de kerkfabriek St.-Amandus Zwevegem voorziene 

investering betonrot ten bedrage van 85.000,00 euro. 

Op 26 oktober 2015 werd de tweede wijziging gecoördineerde meerjarenplannen 2014-2019 van alle 

kerkfabrieken goedgekeurd. 

Op 28 november 2016 werd de derde wijziging gecoördineerde meerjarenplannen 2014-2019 van alle 

kerkfabrieken goedgekeurd. 

Op 22 juni 2017 was er overleg tussen de gemeente en het centraal kerkbestuur van Zwevegem, waarbij de 

opmaak wijziging budget 2017 van de kerkfabriek St.-Amandus Zwevegem en St.-Eligius Moen uitvoerig 

werd besproken en geduid.  

De wijzigingen budget 2017 werden niet ingediend door het centraal kerkbestuur van Zwevegem bij de 

bisschop van Brugge. 

De budgetwijzingen 2017 van de kerkfabriek St.-Amandus Zwevegem en St.-Eligius Moen werden 

onderzocht. 

Het technisch nazicht geeft niet direct aanleiding tot opmerkingen welke een goedkeuring van de wijzigingen  

budget 2017 van de onderstaande kerkfabriek verhinderen, overeenkomstig artikel 43. 



De wijziging budget 2017 betreft, respectievelijk voor de kerkfabriek St.-Amandus Zwevegem, het voorzien 

van een hogere werkingstoelage ter financiering van hogere onderhoudsuitgaven en het opnieuw voorzien in 

2017 van de in 2016 niet opgenomen investeringstoelage inclusief verhoging ter financiering van herstel 

betonrot, en respectievelijk voor de kerkfabriek St.-Eligius Moen, het opnieuw voorzien in 2017 van de in 

2016 niet opgenomen investeringstoelage ter financiering van het nog uit te voeren herstel pleisterwerk kerk 

en vervangen cv-installatie kerk. 

Financiële gevolgen 

Overzicht 

Budgetjaar Kerkfabriek BI/AR  Budget 2017 Budget 2017 na BW 

2017 St.-Amandus 

Zwevegem 

079000/649400 

079000/664300 

Exploitatietoelage 

Investeringstoelage 

89.451,00 

5.000,00 

94.816,18 

131.733,00 

2017 St.-Eligius Moen 079000/649400 

079000/664300 

Exploitatietoelage 

Investeringstoelage 

34.056,16 

21.000,00 

34.056,16 

67.526,09 

BESLUIT 

Enig artikel 

De gemeenteraad NEEMT AKTE van de budgetwijziging 2017 van de kerkfabrieken St.-Amandus Zwevegem 

en St.-Eligius Moen, ressorterend onder het centraal kerkbestuur van Zwevegem, waarbij enerzijds een extra 

exploitatietoelage wordt gevraagd van 5.365,18 euro,  en anderzijds een niet opgenomen 

investeringstoelage 2016 opnieuw in 2017 wordt gevraagd van 151.727,29 euro, alsook een hogere 

investeringstoelage van 21.531,80 euro. 

3.  Goedkeuring wijziging meerjarenplanning 2014-2019 van de kerkfabrieken ressorterend 

onder het centraal kerkbestuur van Zwevegem. 

Bevoegdheid 

-  Gemeentedecreet van 15 juli 2005. 

-  Het op 1 maart 2005 in werking getreden decreet van 7 mei 2004 (behalve het financiële gedeelte) 

betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten. 

-  Het op 6 juli 2012 door de Vlaamse Regering bekrachtigde decreet tot wijziging van diverse bepalingen van 

het decreet van 7 mei 2004, welke in werking is getreden op 1 januari 2013. 

Juridische grond 

-  Besluit van de Vlaamse regering van 13 oktober 2006 betreffende het algemeen reglement op de 

boekhouding van de besturen van de erkende erediensten en van de centrale besturen van de erkende 

erediensten, waarin de nadere regels voor de financiële cyclus en de boekhouding van de besturen van de 

erediensten werd vastgesteld. 

-  Ministerieel besluit van 27 november 2006 waarbij de bijbehorende modellen werden vastgesteld. 

-  Eredienstendecreet artikel 41 t.e.m. 44. 

Verwijzingsdocumenten 

-  Gemeenteraadsbeslissing van 28 oktober 2013 betreffende goedkeuring meerjarenplanning 2014-2019 van 

de kerkfabrieken ressorterend onder het centraal kerkbestuur van Zwevegem. 

-  Gemeenteraadsbeslissing van 24 november 2014 betreffende goedkeuring eerste wijziging 

meerjarenplanning 2014-2019 van de kerkfabrieken ressorterend onder het centraal kerkbestuur van 

Zwevegem. 



-  Gemeenteraadsbeslissing van 26 oktober 2015 betreffende goedkeuring tweede wijziging 

meerjarenplanning 2014-2019 van de kerkfabrieken ressorterend onder het centraal kerkbestuur van 

Zwevegem. 

-  Gemeenteraadsbeslissing van 28 november 2016 betreffende goedkeuring derde wijziging 

meerjarenplanning 2014-2019 van de kerkfabrieken ressorterend onder het centraal kerkbestuur van 

Zwevegem. 

-  Wijziging meerjarenplanning 2014-2019 van de kerkfabrieken Sint-Amandus Zwevegem en SS-Dionysius en 

Genesius Sint-Denijs ressorterend onder het centraal kerkbestuur van Zwevegem 

Motivering 

Het besluit van de Vlaamse regering bevat een gefaseerde inwerkingtreding. 

De nieuwe regeling gaat in vanaf het dienstjaar 2008, te beginnen met het meerjarenplan 2008-2013, met 

als vervolg hierop de opmaak van het meerjarenplan 2014-2019. 

Artikel 41 van het eredienstendecreet vermeldt dat binnen zes maanden na de installatie van de 

gemeenteraad na de gehele vernieuwing van deze raad, de kerkraad een meerjarenplan vaststelt dat de 

financiële afspraken tussen de kerkfabriek en de gemeente bevat voor de periode van zes jaar, die telkens 

ingaat het tweede jaar van de gemeentelijke legislatuur. 

De meerjarenplannen en de wijzigingen zijn onderworpen aan het advies van het erkend organisme en aan 

de goedkeuring van de gemeenteraad. 

De gemeenteraad dient zich uit te spreken over de goedkeuring binnen een termijn van honderd dagen die 

ingaat op de dag na het inkomen van het advies van het erkend representatief orgaan bij de gemeentelijke 

overheid en dient zijn besluit te versturen uiterlijk de laatste dag van deze termijn aan de 

provinciegouverneur, het centraal kerkbestuur, de kerkbesturen in kwestie en het erkend representatief 

orgaan. 

Op 22 juni 2017 was er overleg tussen de gemeente en het centraal kerkbestuur van Zwevegem, waarbij de 

opmaak wijzigingen meerjarenplanning 2014-2019 van Sint-Amandus Zwevegem uitvoerig werd besproken 

en geduid.  De wijziging van Sint-Dionysius en Genesius Sint-Denijs werd niet goedgekeurd in het overleg. 

De wijziging meerjarenplan 2014-2019 van de kerkfabrieken Sint-Amandus Zwevegem (4e wijziging) en St.-

Dionysius en Genesius St.-Denijs (2e wijziging) werden niet ingediend door het centraal kerkbestuur van 

Zwevegem bij de bisschop van Brugge. 

De meerjarenplanwijzingen 2014-2019 van de kerkfabrieken werden onderzocht. 

Het technisch nazicht geeft niet direct aanleiding tot opmerkingen welke een goedkeuring van de wijziging  

meerjarenplannen 2014-2019 van de onderstaande kerkfabrieken verhinderen, overeenkomstig artikel 43. 

De wijzigingen meerjarenplannen 2014-2019 betreffen in exploitatie een lagere exploitatietoelage en in 

investeringen het voorzien van hogere investeringstoelagen.   

Financiële gevolgen 

Overzicht 

Budgetjaar BI/AR Goed te keuren wijziging  Nieuw TOTAAL 

2014 tem 2019 Exploitatie 

079000/649400 

-144.963,10 euro 1.679.383,82 euro 

2014 tem 2019 Investeringen 

079000/664300 

 +72.356,80 euro 388.786,86 euro 

BESLUIT 

EENPARIG 

Enig artikel 



Goedkeuring wordt verleend aan de wijziging meerjarenplanning 2014-2019 van de kerkfabrieken, 

ressorterend onder het centraal kerkbestuur van Zwevegem, zijnde : 

 

Kerkfabriek Totale 

exploitatietoelage 

van 2014 tem 2019 

079000/649400 

Totale 

investeringstoelage 

van 2014 tem 2019 

079000/664300 

Omschrijving totale voorziene 

investeringen 

Sint-Amandus  Zwevegem -47.505,10 

497.539,18 

+74.231,80 

208.533,90 

Herstel dak kerk (17.302,10) 

Betonrot  (133.531,80) 

Beveiliging kerk (5.000,00) 

Paneel+herstel dak (52.700,00) 

Maria-Bernarda Knokke -19.681,62 

127.524,03 

0,00 

46.127,96 

Altaar en spreekgestoelte (7.500,00) 

Publiek sanitair (14.127,96) 

Elek+verlicht toren en dak (12.500,00) 

Trappen portaal (7.000,00) 

Beveiliging kerk (5.000,00) 

St. Jozef Arbeider 

Kappaert 

-24.169,48 

155.488,43 

0,00 

5.000,00 

Beveiliging kerk (5.000,00) 

O.L.Vrouw Hemelvaart 

Heestert 

-20.920,31 

192.291,45 

0,00 

5.000,00 

Beveiliging kerk (5.000,00) 

St. Eligius Moen -13.212,39 

187.594,96 

0,00 

71.000,00 

Pleisterwerk kerk (10.000,00) 

Nieuwe verwarming (40.000,00) 

Galmgaten toren (16.000,00) 

Beveiliging kerk (5.000,00) 

St. Amandus en Anna 

Otegem 

-16.410,28 

300.897,27 

-1.875,00 

48.125,00 

Torenuurwerk (18.125,00) 

Goten kerk (25.000,00) 

Beveiliging kerk (5.000,00) 

St. Dionysius en Genesius 

Sint-Denijs 

-3.063,92 

218.048,50 

+50.000,00 

5.000,00 

Beveiliging kerk (5.000,00) 

Vervangen cv-installatie (50.000,00) – 

NIET GOEDGEKEURD IN OVERLEG 

WIJZIGINGEN 

TOTAAL 

-144.963,10 

1.679.383,82 

+72.356,80 

388.786,86 

 

 

4.  Aktename budgetten 2018 van de kerkfabrieken ressorterend onder het centraal 

kerkbestuur van Zwevegem. 

Bevoegdheid 

-  Gemeentedecreet van 15 juli 2005. 

-  Het op 1 maart 2005 in werking getreden decreet van 7 mei 2004 (behalve het financiële gedeelte) 

betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten. 

-  Het op 6 juli 2012 door de Vlaamse Regering bekrachtigde decreet tot wijziging van diverse bepalingen van 

het decreet van 7 mei 2004, welke in werking is getreden op 1 januari 2013. 

Juridische grond 

-  Besluit van de Vlaamse regering van 13 oktober 2006 betreffende het algemeen reglement op de 

boekhouding van de besturen van de erkende erediensten en van de centrale besturen van de erkende 

erediensten, waarin de nadere regels voor de financiële cyclus en de boekhouding van de besturen van de 

erediensten werd vastgesteld. 



- Ministerieel besluit van 27 november 2006 waarbij de bijbehorende modellen werden vastgesteld. 

-  Eredienstendecreet artikel 45 t.e.m. 49. 

Verwijzingsdocumenten 

Budgetten 2018. 

Motivering 

Het besluit van de Vlaamse regering bevat een gefaseerde inwerkingtreding. 

De nieuwe regeling ging in vanaf het dienstjaar 2008, te beginnen met het meerjarenplan 2008-2013 en het 

budget 2008, met als vervolg hierop de opmaak van het meerjarenplan 2014-2019 en het budget 2014. 

Artikel 41 van het eredienstendecreet vermeldt dat binnen zes maanden na de installatie van de 

gemeenteraad na de gehele vernieuwing van deze raad, de kerkraad een meerjarenplan vaststelt dat de 

financiële afspraken tussen de kerkfabriek en de gemeente bevat voor de periode van zes jaar, die telkens 

ingaat het tweede jaar van de gemeentelijke legislatuur. 

De meerjarenplannen en de wijzigingen zijn onderworpen aan het advies van het erkend organisme en aan 

de goedkeuring van de gemeenteraad. 

De gemeenteraad dient zich uit te spreken over de goedkeuring binnen een termijn van honderd dagen die 

ingaat op de dag na het inkomen van het advies van het erkend representatief orgaan bij de gemeentelijke 

overheid en dient zijn besluit te versturen uiterlijk de laatste dag van deze termijn aan de 

provinciegouverneur, het centraal kerkbestuur, de kerkbesturen in kwestie en het erkend representatief 

orgaan. 

Op 28 oktober 2013 werden de nieuwe gecoördineerde meerjarenplannen 2009-2014 voor alle kerkfabrieken 

goedgekeurd. 

Op 24 november 2014 werden de eerste wijzigingen gecoördineerde meerjarenplannen 2009-2014 voor alle 

kerkfabrieken goedgekeurd, uitgezonderd de in 2015 door de kerkfabriek St.-Amandus Zwevegem voorziene 

investering ten bedrage van 85.000,00 euro. 

Op 26 oktober 2015 werden de tweede wijzigingen gecoördineerde meerjarenplannen 2009-2014 voor alle 

kerkfabrieken goedgekeurd. 

Op 28 november 2016 werden de derde wijzigingen gecoördineerde meerjarenplannen 2009-2014 voor alle 

kerkfabrieken goedgekeurd. 

Op 22 juni 2017 was er overleg tussen de gemeente en het centraal kerkbestuur van Zwevegem, waarbij de 

opmaak meerjarenplanning 2014-2019 en het budget 2018 uitvoerig werd besproken en geduid. 

In dit overleg werd gevraagd aan de kerkfabriek Sint-Dionysius en Genesius om voor 2018 geen 

investeringstoelage op te nemen voor het vervangen van de verwarmingsinstallatie, maar eerst dit dossier 

grondig uit te werken na concrete informatie na keuring en na voorleggen dossier aan dienst gebouwen van 

de gemeente. 

De gecoördineerde budgetten 2018 werden op 23 augustus 2017 ingediend door het centraal kerkbestuur 

van Zwevegem bij de bisschop van Brugge via de applicatie ReligioPoint. 

Het gunstig advies van de bisschop bij de gecoördineerde budgetten 2018 van de kerkfabrieken van de 

parochies die ressorteren onder het centraal kerkbestuur van Zwevegem werd overgemaakt aan het 

gemeentebestuur en de respectievelijke kerkbesturen op 28 augustus 2017 via de applicatie ReligioPoint. 

De gecoördineerde budgetten 2018 werden op 10 september 2017 digitaal via de applicatie ReligioPoint 

ingediend door het centraal kerkbestuur van Zwevegem bij het gemeentebestuur. 

De budgetten 2018 van onderstaand vermelde kerkbesturen werden onderzocht. 

Het technisch nazicht geeft niet direct aanleiding tot opmerkingen welke een aktename van de budgetten 

2018 verhinderen, overeenkomstig artikel 48. 



De budgetten 2018 van de kerkfabrieken stemmen overeen met de eerder opgemaakte meerjarenplannen 

2014-2019. De werkingstoelagen dalen ingevolge voornamelijk opname saldi rekeningen 2016. De 

investeringstoelagen stijgen door het voorzien van nieuwe investeringen aan kerkgebouwen.   

Financiële gevolgen 

Overzicht 

Budgetjaar BI/AR Raming 

2018 Exploitatie 

079000/649400 

259.944,50 euro 

2018 Investeringen 

079000/664300 

  52.700,00 euro 

BESLUIT 

Enig artikel  

De gemeenteraad NEEMT AKTE van de budgetten 2018 van alle onderstaande kerkfabrieken ressorterend 

onder het centraal kerkbestuur van Zwevegem, zijnde : 

Kerkfabriek Totale 

exploitatietoelage 

Budget 2018 

079000/649400 

Totale 

investeringstoelage 

Budget 2018 

079000/664300 

Omschrijving totale voorziene 

investeringen 

Sint-Amandus   

Zwevegem 

€ 73.242,74 € 52.700,00 Vervangen synoptisch paneel (8.200,00)  

en herstellingen dak boven doopvont 

(44.500,00) 

St.-Maria-Bernarda 

Zwevegem-Knokke 

€ 17.105,38 € 0,00 - 

St.-Jozef Arbeider 

Zwevegem-Kappaert 

€ 21.375,52 € 0,00 - 

OLV. Hemelvaart  

Heestert 

€ 29.424,69 € 0,00 - 

Sint-Eligius  

Moen 

€ 31.819,53 € 0,00 - 

St.-Amand en St.-Anna  

Otegem 

€ 49.776,56 € 0,00 - 

St.-Dionysius en St.-

Genesius Sint-Denijs 

€ 37.200,08 € 50.000,00 Vervangen cv-installatie – NIET 

GOEDGEKEURD IN OVERLEG 

TOTAAL € 259.944,50 € 52.700,00  

 

5.  Hulpverleningszone Fluvia - akkoord dotatie 2018 en financiële verdeelsleutel. 

Bevoegdheid 

Gemeentedecreet van 15 juli 2005, artikel 42 §1. 

Juridische grond 

- Wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid, inzonderheid artikel 67 en 68 en artikel 134. 

- Koninklijk besluit van 2 februari 2009 tot vaststelling van de territoriale afbakening van de 

hulpverleningszones. 

- Prezoneraad van 26 september 2014 betreffende goedkeuring verdeelsleutel. 



- Prezoneraad van 26 september 2014 betreffende vastleggen meerjarenplanning en macrobegroting. 

- Zoneraad van 22 september 2017, punt Financieel. 

Situering 

Artikel 68 van de wet betreffende de civiele veiligheid stelt dat voor de financiering van de 

hulpverleningszone de gemeentelijke dotatie wordt vastgelegd op basis van een overeenkomst tussen de 

betrokken gemeenteraden. De prezoneraden van de hulpverleningszone Fluvia hebben in hun zittingen van 

26 september 2014 de begroting en meerjarenplanning 2015-2019 alsook de verdeelsleutel besproken en 

goedgekeurd.  

Gezien de opstartfase van de zone, zullen de gemeentelijke dotaties voor exploitatie en investeringen in de 

beginjaren ten volle dienen aangewend te worden teneinde de werking niet in het gedrang te brengen. 

De financiële bijdrage aan de gemeenten past volledig binnen de goedgekeurde meerjarenplanning van 

2014. Er wordt een splitsing gemaakt tussen exploitatie en investeringstoelage. 

Motivering 

De brandweerzone wordt onder meer door dotaties van de gemeenten van de zone gefinancierd. 

De dotaties van de gemeenten van de zone worden jaarlijks vastgelegd op basis van een akkoord, bereikt 

tussen de verschillende betrokken gemeenteraden. 

Financiële gevolgen 

Overzicht 

Budgetjaar Investerings-

enveloppe 

Beleidsitem Algemene 

rekening 

Actie Raming incl. 

btw 

2018 - 041000 649400 - 624.465,19 EUR 

2018 IE-OB 041000 664300 - 112.518,00 EUR 

BESLUIT 

EENPARIG 

Artikel 1 

De gemeente Zwevegem gaat akkoord met de dotatie 2018 voor de hulpverleningszone Fluvia: 

 dotatie voor exploitatie = 624.465,19 euro; 

 dotatie voor investeringen = 112.518,00 euro. 

Artikel 2 

De gemeenteraadsbesluiten betreffende de bijdrage van de gemeenten aan de financiering van de zone en 

de erin aangebrachte wijzigingen worden, binnen de twintig dagen volgend op hun goedkeuring, ter 

goedkeuring overgemaakt aan : 

- de provinciegouverneur, p/a FAC Kamgebouw, Koning Albert I - laan 1/5 bus 6, 8200 Brugge; 

- de hulpverleningszone Fluvia, p/a Doorniksesteenweg 214a, 8500 Kortrijk. 

6.  Figga - Goedkeuring agenda en bepalen mandaat vertegenwoordiging in de buitengewone 

algemene vergadering van 18 december 2017. 

Bevoegdheid 

- Gemeentedecreet artikel 43 §2, 5°. 

- Decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking. 

Juridische grond 

- Decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking en latere wijzigingen. 



-  Omzendbrief van 11 januari 2002 betreffende toepassing van het decreet van 6 juli 2001 houdende de 

intergemeentelijke samenwerking. 

-  Besluit van de gemeenteraad van 24 november 2014 betreffende aanduiden van een vertegenwoordiger 

op de algemene vergadering. 

Verwijzingsdocumenten 

Aangetekend schrijven van Figga op datum van 15 september 2017 met uitnodiging tot de buitengewone 

algemene vergadering op maandag 18 december 2017 om 19u in Auditorium Gaselwest-Eandis, 

Kennedypark 12 te Kortrijk. 

Motivering 

Op 18 december 2017 vindt de algemene vergadering van Figga plaats in Auditorium Gaselwest-Eandis, 

Kennedypark 12 te Kortrijk. 

De agenda ziet eruit als volgt: 

Gewone gedeelte van de buitengewone algemene vergadering  

1. Statutaire benoemingen.  

2. Statutaire mededelingen.  

Notariële gedeelte van de buitengewone algemene vergadering  

3. Toestandsverklaring betreffende het voorstel tot herstructureringsoperatie van de Vlaamse 

financieringsverenigingen en inkanteling van een deel van de activiteiten van Figga in Gaselwest en Zefier 

CVBA.  

4. Kapitaalvermindering door afschaffing van de rekeningsector van de vereniging met kengetal Fd en 

uitkering van het kapitaal en de reserves die op rekeningsector Fd betrekking hebben ingevolge deze 

kapitaalvermindering aan de relevante deelnemers;  

5. Incorporatie van reserves van de rekeningsector van de vereniging met kengetal Fa in het kapitaal tot 

volledige volstorting van de aandelen van de gemeenten Kluisbergen, Kortrijk, Langemark-Poelkapelle, Lo-

Reninge, Meulebeke, Nazareth, Pittem, Poperinge, Roeselare, Spiere-Helkijn, Tielt, Veurne, Zonnebeke en 

Zulte in rekeningsector Fa; 

6. Incorporatie van reserves van de vereniging in het kapitaal, derwijze dat de deelneming van de vereniging 

in Wind4Flanders, die thans niet gefinancierd is met kapitaal maar deels met reserves, voortaan ook deels 

gefinancierd wordt door kapitaal 

7. Bespreking van de documenten en verslagen die kosteloos ter beschikking zijn gesteld van de deelnemers 

van de te splitsen dienstverlenende vereniging Financieringsvereniging voor de Gemeenten van Gaselwest, 

de overnemende opdrachthoudende vereniging Intercommunale Maatschappij voor Gas en Elektriciteit van 

het Westen en de overnemende coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Zefier, 

overeenkomstig de bepalingen van artikel 733 van het Wetboek van vennootschappen, met name: 

a) het splitsingsvoorstel opgesteld overeenkomstig artikel 728 van het Wetboek van vennootschappen 

door de raden van bestuur van de te splitsen dienstverlenende vereniging en van de overnemende 

opdrachthoudende vereniging en de overnemende coöperatieve vennootschap met beperkte 

aansprakelijkheid. 

b) de volgende bijzondere verslagen: 

(i) het bijzonder verslag van de raad van bestuur over het splitsingsvoorstel overeenkomstig artikel 730 

van het Wetboek van vennootschappen; 

(ii) het verslag van de commissaris over het splitsingsvoorstel overeenkomstig artikel 731 van het 

Wetboek van vennootschappen; 

De deelnemers kunnen één maand voor de algemene vergadering op de zetel van de vereniging kennis 

nemen van het splitsingsvoorstel, voormelde bijzondere verslagen en de overige stukken bedoeld in de 



artikelen 730 en 731 van het Wetboek van vennootschappen en kosteloos een kopie van deze stukken 

verkrijgen. 

8. In voorkomend geval, mededeling van de belangrijke wijzigingen die zich hebben voorgedaan in de activa 

en passiva van het vermogen van de bij de splitsing betrokken verenigingen en vennootschap tussen de 

datum van het splitsingsvoorstel en de datum van de algemene vergadering die tot de splitsing besluit. 

9. Vaststelling van de in het splitsingsvoorstel opgenomen opschortende voorwaarden en tijdsbepaling. 

10. Onder voorbehoud van de vervulling van de in het splitsingsvoorstel opgenomen opschortende 

voorwaarden of de afstand van deze opschortende voorwaarden door de raden van bestuur van de bij de 

splitsing betrokken rechtspersonen in wiens voordeel de relevante opschortende voorwaarden bedongen zijn 

en alleszins onder de opschortende tijdsbepaling opgenomen in het splitsingsvoorstel: 

a) Goedkeuring, overeenkomstig voormeld splitsingsvoorstel, van de splitsing door overneming, ten 

gevolge van ontbinding zonder vereffening, van het gehele vermogen, zowel de rechten als de 

verplichtingen van de dienstverlenende vereniging Financieringsvereniging voor de gemeenten van 

Gaselwest: 

(i) deels aan de opdrachthoudende vereniging Intercommunale Maatschappij voor Gas en Elektriciteit 

van het Westen, met zetel te President Kennedypark 12, 8500 Kortrijk; 

(ii) deels aan de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Zefier, met zetel te 

Ravensteingalerij 4, bus 2, 1000 Brussel; 

b) Beschrijving van de over te dragen activa en passiva; 

c) Vaststelling van de boekhoudkundige bestemming van de overdracht ten gevolge van de splitsing; 

11. In het algemeen, casu quo goedkeuring van alle handelingen en/of transacties nodig of nuttig in het 

kader van de splitsing, al dan niet beschreven in het splitsingsvoorstel of het bijzonder verslag van de raad 

van bestuur. 

12. Vaststelling van de noodzakelijke uitvoeringsmaatregelen en verlenen van de desbetreffende machten 

naar aanleiding van de besluitvorming omtrent de splitsing, met inzonderheid machtiging aan de raad van 

bestuur om: 

a) van de opschortende voorwaarden en tijdsbepaling zoals vastgesteld in agendapunt 9 afstand te doen, 

wat de opschortende voorwaarden betreft, voor zover bedongen in het voordeel van de vereniging en voor 

zover het volgens het splitsingsvoorstel mogelijk is hiervan afstand te doen; 

b) de al dan niet verwezenlijking van de opschortende voorwaarden die gelden ten aanzien van de 

splitsing, zoals vermeld onder agendapunt 9, vast te stellen; 

c) het overgedragen vermogen verder te beschrijven overeenkomstig de principes vastgelegd in het 

splitsingsvoorstel; 

d) de definitieve ruilverhouding in het kader van de splitsing vast te stellen op basis van de 

geactualiseerde netto en bruto-waarde van de activa en passiva van de te splitsen vereniging, de 

overnemende vereniging en de overnemende vennootschap per 31 december 2017, berekend volgens de 

principes vastgelegd in het splitsingsvoorstel en het bijzonder verslag over het splitsingsvoorstel, dit na 

revisorale controle van de cijfers per 31 december 2017; 

e) op basis van de definitieve ruilverhouding zoals vastgesteld door de raad van bestuur, de nieuwe 

aandelen in de Gaselwest OV en Zefier CVBA te verdelen over de deelnemers van de vereniging, berekend 

volgens de principes vastgelegd in het splitsingsvoorstel en het bijzonder verslag over het 

splitsingsvoorstel en dit in te schrijven in het register van deelnemers; 

f) het bovenstaande te bevestigen voor de instrumenterende notaris en bijgevolg de verwezenlijking van 

de splitsing van de te splitsen vereniging en haar ontbinding zonder vereffening als gevolg hiervan, 

authentiek vast te stellen; 



g) daartoe alle akten en stukken te tekenen, woonplaats te kiezen en alles te doen wat nodig of nuttig kan 

zijn; 

h) alle formaliteiten te vervullen m.b.t. de neerlegging en publicatie van de beslissingen van de 

buitengewone algemene vergadering en de uitvoering van de splitsing in de meest brede zin. 

Het mandaat aan de vertegenwoordiger van de gemeente moet worden vastgesteld. 

BESLUIT 

EENPARIG 

Artikel 1 

De gemeenteraad hecht zijn goedkeuring aan de onderstaande punten, zoals geagendeerd voor de 

buitengewone algemene vergadering van Figga op maandag 18 december 2017: 

Gewone gedeelte van de buitengewone algemene vergadering  

1. Statutaire benoemingen.  

2. Statutaire mededelingen.  

Notariële gedeelte van de buitengewone algemene vergadering  

3. Toestandsverklaring betreffende het voorstel tot herstructureringsoperatie van de Vlaamse 

financieringsverenigingen en inkanteling van een deel van de activiteiten van Figga in Gaselwest en Zefier 

CVBA.  

4. Kapitaalvermindering door afschaffing van de rekeningsector van de vereniging met kengetal Fd en 

uitkering van het kapitaal en de reserves die op rekeningsector Fd betrekking hebben ingevolge deze 

kapitaalvermindering aan de relevante deelnemers;  

5. Incorporatie van reserves van de rekeningsector van de vereniging met kengetal Fa in het kapitaal tot 

volledige volstorting van de aandelen van de gemeenten Kluisbergen, Kortrijk, Langemark-Poelkapelle, Lo-

Reninge, Meulebeke, Nazareth, Pittem, Poperinge, Roeselare, Spiere-Helkijn, Tielt, Veurne, Zonnebeke en 

Zulte in rekeningsector Fa;  

6. Incorporatie van reserves van de vereniging in het kapitaal, derwijze dat de deelneming van de vereniging 

in Wind4Flanders, die thans niet gefinancierd is met kapitaal maar deels met reserves, voortaan ook deels 

gefinancierd wordt door kapitaal  

7. Bespreking van de documenten en verslagen die kosteloos ter beschikking zijn gesteld van de deelnemers 

van de te splitsen dienstverlenende vereniging Financieringsvereniging voor de Gemeenten van Gaselwest, 

de overnemende opdrachthoudende vereniging Intercommunale Maatschappij voor Gas en Elektriciteit van 

het Westen en de overnemende coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Zefier, 

overeenkomstig de bepalingen van artikel 733 van het Wetboek van vennootschappen, met name:  

a) het splitsingsvoorstel opgesteld overeenkomstig artikel 728 van het Wetboek van vennootschappen 

door de raden van bestuur van de te splitsen dienstverlenende vereniging en van de overnemende 

opdrachthoudende vereniging en de overnemende coöperatieve vennootschap met beperkte 

aansprakelijkheid. 

b) de volgende bijzondere verslagen: 

(i) het bijzonder verslag van de raad van bestuur over het splitsingsvoorstel overeenkomstig artikel 730 

van het Wetboek van vennootschappen;  

(ii) het verslag van de commissaris over het splitsingsvoorstel overeenkomstig artikel 731 van het 

Wetboek van vennootschappen; 

8. In voorkomend geval, mededeling van de belangrijke wijzigingen die zich hebben voorgedaan in de activa 

en passiva van het vermogen van de bij de splitsing betrokken verenigingen en vennootschap tussen de 

datum van het splitsingsvoorstel en de datum van de algemene vergadering die tot de splitsing besluit.  

9. Vaststelling van de in het splitsingsvoorstel opgenomen opschortende voorwaarden en tijdsbepaling.  



10. Onder voorbehoud van de vervulling van de in het splitsingsvoorstel opgenomen opschortende 

voorwaarden of de afstand van deze opschortende voorwaarden door de raden van bestuur van de bij de 

splitsing betrokken rechtspersonen in wiens voordeel de relevante opschortende voorwaarden bedongen zijn 

en alleszins onder de opschortende tijdsbepaling opgenomen in het splitsingsvoorstel:  

a) Goedkeuring, overeenkomstig voormeld splitsingsvoorstel, van de splitsing door overneming, ten 

gevolge van ontbinding zonder vereffening, van het gehele vermogen, zowel de rechten als de 

verplichtingen van de dienstverlenende vereniging Financieringsvereniging voor de gemeenten van 

Gaselwest: 

(i) deels aan de opdrachthoudende vereniging Intercommunale Maatschappij voor Gas en Elektriciteit 

van het Westen, met zetel te President Kennedypark 12, 8500 Kortrijk;  

(ii) deels aan de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Zefier, met zetel te 

Ravensteingalerij 4, bus 2, 1000 Brussel; 

b) Beschrijving van de over te dragen activa en passiva;  

c) Vaststelling van de boekhoudkundige bestemming van de overdracht ten gevolge van de splitsing; 

11. In het algemeen, casu quo goedkeuring van alle handelingen en/of transacties nodig of nuttig in het 

kader van de splitsing, al dan niet beschreven in het splitsingsvoorstel of het bijzonder verslag van de raad 

van bestuur.  

12. Vaststelling van de noodzakelijke uitvoeringsmaatregelen en verlenen van de desbetreffende machten 

naar aanleiding van de besluitvorming omtrent de splitsing, met inzonderheid machtiging aan de raad van 

bestuur om:  

a) van de opschortende voorwaarden en tijdsbepaling zoals vastgesteld in agendapunt 9 afstand te doen, 

wat de opschortende voorwaarden betreft, voor zover bedongen in het voordeel van de vereniging en voor 

zover het volgens het splitsingsvoorstel mogelijk is hiervan afstand te doen;  

b) de al dan niet verwezenlijking van de opschortende voorwaarden die gelden ten aanzien van de 

splitsing, zoals vermeld onder agendapunt 9, vast te stellen;  

c) het overgedragen vermogen verder te beschrijven overeenkomstig de principes vastgelegd in het 

splitsingsvoorstel;  

d) de definitieve ruilverhouding in het kader van de splitsing vast te stellen op basis van de 

geactualiseerde netto en bruto-waarde van de activa en passiva van de te splitsen vereniging, de 

overnemende vereniging en de overnemende vennootschap per 31 december 2017, berekend volgens de 

principes vastgelegd in het splitsingsvoorstel en het bijzonder verslag over het splitsingsvoorstel, dit na 

revisorale controle van de cijfers per 31 december 2017;  

e) op basis van de definitieve ruilverhouding zoals vastgesteld door de raad van bestuur, de nieuwe 

aandelen in de Gaselwest OV en Zefier CVBA te verdelen over de deelnemers van de vereniging, berekend 

volgens de principes vastgelegd in het splitsingsvoorstel en het bijzonder verslag over het 

splitsingsvoorstel en dit in te schrijven in het register van deelnemers;  

f) het bovenstaande te bevestigen voor de instrumenterende notaris en bijgevolg de verwezenlijking van 

de splitsing van de te splitsen vereniging en haar ontbinding zonder vereffening als gevolg hiervan, 

authentiek vast te stellen;  

g) daartoe alle akten en stukken te tekenen, woonplaats te kiezen en alles te doen wat nodig of nuttig kan 

zijn;  

h) alle formaliteiten te vervullen m.b.t. de neerlegging en publicatie van de beslissingen van de 

buitengewone algemene vergadering en de uitvoering van de splitsing in de meest brede zin. 

Artikel 2 



De vertegenwoordiger van de gemeente die zal deelnemen aan de buitengewone algemene vergadering van 

maandag 18 december 2017, namelijk Dhr. Johan Rollez, wordt opgedragen zijn stemgedrag af te stemmen 

op de beslissingen genomen in onderhavig besluit. 

Artikel 3 

Een afschrift van deze beslissing wordt ter kennisgeving overgemaakt aan Figga. 

7.  Goedkeuring herstructureringsoperatie, statutenwijziging en agenda buitengewone 

algemene vergadering op 18 december 2017 van de intercommunale Gaselwest. 

Bevoegdheid 

Gemeentedecreet artikel 42 

Juridische grond 

- de grondwet, artikel 162 

- gemeentedecreet, artikel 252 

-  Besluit van de gemeenteraad van 25 februari 2013 betreffende Gaselwest: aanduiden van een 

vertegenwoordiger namens de gemeente op de buitengewone algemene vergadering (één 

vertegenwoordiger + één plaatsvervanger). 

Verwijzingsdocumenten 

-  Aangetekend schrijven van Gaselwest op datum van 18 september 2017 met uitnodiging tot de algemene 

vergadering in buitengewone zitting op 18 december 2017 te Kortrijk, Eandis-gebouw, President 

Kennedypark 12. 

-  Het dossier met documentatiestukken uitgewerkt door de raad van bestuur in zitting van 8 september 

2017.  

-  Het dossier dat de dienstverlenende vereniging Figga aan de gemeente/stad heeft overgemaakt in het 

kader van haar algemene vergadering die zij op 18 december 2017 e.k. organiseert. 

Motivering 

De gemeente neemt voor de activiteit distributienetbeheer elektriciteit en/of gas deel aan de 

opdrachthoudende vereniging Gaselwest, Intercommunale Maatschappij voor Gas en Elektriciteit van het 

Westen. De gemeente werd per aangetekend schrijven van 18 september 2017 opgeroepen om deel te 

nemen aan de algemene vergadering in buitengewone zitting van Gaselwest die op 18 december 2017 

plaats heeft in het Eandis-gebouw, President Kennedypark 12 te 8500 Kortrijk. 

Inkanteling van deel FIGGA in Gaselwest – splitsing door overneming. 

De bestuursorganen van de dienstverlenende vereniging Figga, van de opdrachthoudende vereniging 

Gaselwest en van de nieuw opgerichte vennootschap Zefier cvba hebben te kennen gegeven te willen 

overgaan tot een algehele splitsing van de activa en passiva van Figga waarbij Gaselwest en Zefier elk een 

gedeelte van de activiteiten van Figga overnemen. Deze splitsing kadert in een globale 

herstructureringsoperatie van de zes huidige Vlaamse financieringsverenigingen die ertoe strekt om de 

activiteiten van deze verenigingen beter te laten aansluiten bij de huidige organisatie van de energiemarkt 

en de Vlaamse inter-gemeentelijke structuren te rationaliseren. Concreet leidt dit ertoe dat de 

productiebelangen in ondernemingen actief in milieuvriendelijke energieopwekking, aangehouden door Figga 

en de andere financieringsverenigingen, afgesplitst worden naar Zefier cvba, terwijl de belangen in de 

transportnetbeheerders ingekanteld worden in Gaselwest, wat Figga betreft, en in de andere zuster-

distributienetbeheerders (DNB’s), wat de andere financieringsverenigingen betreft. 



De belangen in de transportnetbeheerders Elia en Fluxys zijn gebundeld in de Strategische participaties 

Publi-T en Publigas die worden overgenomen door de distributienetbeheerders, waaronder Gaselwest. 

Samen met deze activa nemen de distributienetbeheerders eveneens de eventuele betrokken leningen over. 

Ook de bestaande leningen van Figga die in opdracht van de gemeenten/steden zijn aangegaan vóór 1 

januari 2018 met het oog op de verwerving van aandelen in de distributie-netbeheerder (Ae en Ag) en van 

het realiseren van investeringen van gemeenten/steden zelf worden ondergebracht bij Gaselwest, samen 

met de zogeheten “gouden aandelen” in Telenet Group Holding nv. Gaselwest verkrijgt alle rechten en 

plichten beschreven in de overeenkomsten waarbij Figga partij is en die met voormelde 

vermogensbestanddelen verband houden. 

Binnen Gaselwest worden voor de groep van de Vlaamse gemeenten afzonderlijke rekening-sectoren met 

individuele rekeningstaten gecreëerd teneinde het afzonderlijke beheer van de ingevolge de splitsing 

ingebrachte vermogensbestanddelen mogelijk te maken. Zo blijven de bestaande rechten en plichten van de 

deelnemers ook na de splitsing gerespecteerd. Er wordt voorzien in een voorkeurrecht bij toekomstige 

kapitaalverhogingen van de rekeningsectoren die op de ingevolge de splitsing ingebrachte 

vermogensbestanddelen betrekking hebben. Ingevolge de voorgestelde splitsing bekomt de gemeente/stad 

aandelen Gaselwest en Zefier in overeenstemming met de proportionele rechten ten aanzien van het 

resultaat van de deelnemingen die ingebracht worden. De wijze van toekenning van de nieuwe aandelen 

wordt toegelicht en verantwoord in het splitsingsvoorstel en het bijzonder verslag van de raad van bestuur 

en is gebaseerd op de rechten van de deelnemers op de Strategische participaties die voor rekening van de 

deelnemers gefinancierd werden. 

Statutenwijzigingen 

Het voorstel brengt eveneens een aantal statutenwijzigingen met zich mee die ervoor zorgen dat de 

bestaande rechten van de deelnemers gerespecteerd blijven en de nieuw verkregen vermogensbestanddelen 

afzonderlijk beheerd worden. 

De voornaamste statutenwijzigingen zijn: 

-  de uitbreiding van het doel van de vereniging met de subactiviteit inzake het beheer van Strategische 

participaties, waaronder het verwerven en/of het financieren ervan, en bijkomend: het verzorgen en 

opvolgen van financieringen die door de voormalige financierings-vereniging Figga vόόr 1 januari 2018 zijn 

verstrekt aan de deelnemende gemeenten met het oog op de verwerving van aandelen 

distributienetbeheer Ae en Ag en/of het realiseren van investeringen die voorzien zijn in hun budget, het 

beheer van de Gouden aandelen (Telenet) en de daaraan verbonden rechten; 

-  de toevoeging van een aantal definities, zoals o.m. deze van de Strategische participaties, de 

rekeningsectoren en de gouden aandelen; 

- de creatie van aandelen Apt voor Publi-T en Apg voor Publigas; 

- de vermelding van de ‘Gouden aandelen’ in Telenet Group Holding nv en de creatie van aandelen Ate per 

gemeente/stad; 

-  het principe dat elke gemeente/stad inbreng doet van de subactiviteit beheer van Strategische 

participaties; 

-  de opname van de verbintenissen van de gemeenten/steden inzake financiering die vanuit de 

financieringsvereniging worden overgenomen en de machtiging door de gemeenten/steden verleend om 

voormelde financiële lasten, beheerskosten en tekorten te laten verrekenen op de aan de gemeente/stad 

toekomende dividenden; 

- een aangepaste omschrijving van de bevoegdheden van de bestuursorganen; 

- een beperking van de stemrechten van de nieuwe aandelen op de algemene vergadering in het kader van 

beslissingen die verband houden met het distributienetbeheer van elektriciteit en gas, in die zin dat de 

deelnemers nooit meer stemrechten kunnen uitoefenen dan dat zij hebben in functie van hun 



aandelenbezit in het kader van het distributienetbeheer. Met betrekking tot de nieuw ingebrachte 

vermogensbestanddelen wordt echter gestemd in functie van de aandelen Apt en Apg; 

- de invoering van de mogelijkheid om subrekeningsectoren te creëren; 

- de verdeling van de winst met betrekking tot de aandelen Apt, Apg en Ate overeenkomstig de participaties 

binnen de verschillende soorten aandelen; 

- bij de beëindiging van de intergemeentelijke samenwerking en de uittreding van een deelnemer worden in 

het kader van de subactiviteit beheer van Strategische participaties en de overgenomen financieringen de 

bestaande statutaire bepalingen van de financierings-vereniging overgenomen. 

BESLUIT 

EENPARIG 

Artikel 1 

De gemeenteraad beslist zijn goedkeuring te hechten aan de agendapunten van de algemene vergadering in 

buitengewone zitting van de opdrachthoudende vereniging Gaselwest d.d. 18 december 2017: 

1.  Voorstel tot herstructureringsoperatie van de Vlaamse financieringsverenigingen en inkanteling van deel 

Figga in Gaselwest. 

1.1.  Toestandsverklaring betreffende het voorstel tot herstructureringsoperatie van de Vlaamse 

financieringsverenigingen en inkanteling van een deel van de activiteiten van Figga in Gaselwest. 

1.2. Bespreking van de documenten en verslagen die kosteloos ter beschikking zijn gesteld van de 

deelnemers van de te splitsen dienstverlenende vereniging Figga, de overnemende 

opdrachthoudende vereniging Gaselwest en de overnemende coöperatieve vennootschap met 

beperkte aansprakelijkheid Zefier, overeenkomstig de bepalingen van artikel 733 van het Wetboek 

van vennootschappen, met name: 

a.  het splitsingsvoorstel opgesteld overeenkomstig artikel 728 van het Wetboek van 

vennootschappen door de raden van bestuur van de te splitsen dienstverlenende vereniging 

en van de overnemende opdrachthoudende vereniging en de overnemende coöperatieve 

vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. 

b.  de volgende bijzondere verslagen: 

(i)  het bijzonder verslag van de raad van bestuur over het splitsingsvoorstel overeenkomstig 

artikel 730 van het Wetboek van vennootschappen; 

(ii)  het verslag van de commissaris over het splitsingsvoorstel overeenkomstig artikel 731 

van het Wetboek van vennootschappen. 

1.3.  In voorkomend geval, mededeling van de belangrijke wijzigingen die zich hebben voorgedaan in de 

activa en passiva van het vermogen van de bij de splitsing betrokken verenigingen en 

vennootschap tussen de datum van het splitsingsvoorstel en de datum van de algemene 

vergadering die tot de splitsing besluit. 

1.4.  Vaststelling van de in het splitsingsvoorstel opgenomen opschortende voorwaarden en 

tijdsbepaling. 

1.5. Onder voorbehoud van de vervulling van de in het splitsingsvoorstel opgenomen opschortende 

voorwaarden of de afstand van deze opschortende voorwaarden door de raden van bestuur van de 

bij de splitsing betrokken rechtspersonen in wiens voordeel de relevante opschortende 

voorwaarden bedongen zijn en alleszins onder de opschortende tijdsbepaling opgenomen in het 

splitsingsvoorstel: 

a.  Goedkeuring, overeenkomstig voormeld splitsingsvoorstel, van de splitsing door overneming, 

ten gevolge van ontbinding zonder vereffening van het gehele vermogen, zowel de rechten 

als de verplichtingen van de dienstverlenende vereniging Figga: 



(i)  deels aan de opdrachthoudende vereniging Gaselwest, met zetel te President 

Kennedypark 12, 8500 Kortrijk; 

(ii)  deels aan de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Zefier, met zetel 

te Ravensteingalerij 4, bus 2, 1000 Brussel; 

b.  Beschrijving van de over te nemen activa en passiva; 

c.  Vaststelling van de boekhoudkundige bestemming van de overdracht ten gevolge van de 

splitsing; 

d.  Goedkeuring van de verhoging van het vaste en het variabele gedeelte van het kapitaal 

ingevolge splitsing en bijgevolg van aanpassing van artikel 8 van de statuten om dit in 

overeenstemming te brengen met de verhoging van het vaste gedeelte van het kapitaal; 

e.  Overeenkomstig artikel 738 van het Wetboek van vennootschappen, wijziging van het doel 

door toevoeging van volgende activiteiten: 

(i)  het beheer, verwerven en of financieren van strategische participaties in Publigas en 

Publi-T, 

(ii) het verzorgen en opvolgen van andere financieringen die door de voormalige 

financieringsvereniging vόόr 1 januari 2018 zijn verstrekt aan de deelnemende 

gemeenten met het oog op de verwerving van aandelen Ae en Ag van de verkrijgende 

vereniging en/of het realiseren van investeringen die voorzien zijn in hun budget en 

(iii)  het beheer van de gouden aandelen in Telenet Group Holding, en kennisneming in dit 

verband van het bijzonder verslag van de raad van bestuur en van het verslag van de 

commissaris met betrekking tot de staat van activa en passiva per 30 juni 2017 in het 

kader van artikel 413 van het Wetboek van vennootschappen; 

f.  Artikelsgewijze wijziging van artikel 2bis, 3, 8, 9, 10, 15, 17, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32 en 

37bis van de statuten ten einde onder meer de werking van de vereniging in 

overeenstemming te brengen met de ingevolge de splitsing verkregen 

vermogensbestanddelen, dit conform het ontwerp van statutenwijziging gevoegd bij de 

agenda. 

1.6.  Aanvaarding van de uitbreiding van de aansluiting van de deelnemers voor de subactiviteit 

Strategische participaties alsook het verzorgen en opvolgen van andere financieringen die door de 

voormalige financieringsvereniging vόόr 1 januari 2018 zijn verstrekt aan de deelnemende 

gemeenten met het oog op de verwerving van aandelen Ae en Ag en/of het realiseren van 

investeringen die voorzien zijn in hun budget inclusief het beheer van de gouden aandelen en de 

daaraan verbonden rechten. 

1.7.  Goedkeuring van de deelneming van de vereniging in de ondernemingen waarvan participaties 

overgedragen worden aan de vereniging in het kader van de splitsing, in het bijzonder de 

ondernemingen Publi-T en Publigas. 

1.8. In het algemeen, casu quo goedkeuring van alle handelingen en/of transacties nodig of nuttig in 

het kader van de splitsing, al dan niet beschreven in het splitsingsvoorstel of het bijzonder verslag 

van de raad van bestuur. 

1.9. Vaststelling van de noodzakelijke uitvoeringsmaatregelen en verlenen van de desbetreffende 

machten naar aanleiding van de besluitvorming omtrent de splitsing en statutenwijziging, met 

inzonderheid machtiging aan de raad van bestuur, met mogelijkheid van subdelegatie voor de 

punten g., h. en i., om: 

a.  van de opschortende voorwaarden zoals vastgesteld in agendapunt 1.4. afstand te doen, voor 

zover bedongen in het voordeel van de vereniging en voor zover het volgens het 

splitsingsvoorstel mogelijk is afstand te doen van deze opschortende voorwaarden; 



b.  de al dan niet verwezenlijking van de opschortende voorwaarden die gelden ten aanzien van 

de splitsing, zoals vermeld onder agendapunt 1.4., vast te stellen; 

c.  het overgedragen vermogen verder te beschrijven overeenkomstig de principes vastgelegd in 

het splitsingsvoorstel; 

d.  de definitieve ruilverhouding in het kader van de splitsing vast te stellen op basis van de 

geactualiseerde netto en bruto-waarde van de activa en passiva van de te splitsen vereniging 

en de overnemende vereniging per 31 december 2017, berekend volgens de principes 

vastgelegd in het splitsingsvoorstel en het bijzonder verslag over het splitsingsvoorstel, dit na 

revisorale controle van de cijfers per 31 december 2017; 

e.  op basis van de definitieve ruilverhouding zoals vastgesteld door de raad van bestuur, de 

nieuwe aandelen in de vereniging te verdelen over de deelnemers van de te splitsen 

vereniging, berekend volgens de principes vastgelegd in het splitsingsvoorstel en het bijzonder 

verslag over het splitsingsvoorstel en dit in te schrijven in het register van deelnemers; 

f.  het definitief bedrag van de kapitaalverhoging ingevolge de splitsing in boekhoudkundige 

continuïteit per 1 januari 2018 vast te stellen, en artikel 8 van de statuten hieraan aan te 

passen; 

g.  het bovenstaande te bevestigen voor de instrumenterende notaris en bijgevolg de 

verwezenlijking van de splitsing van de te splitsen vereniging en de daaruit vloeiende 

kapitaalverhoging van de overnemende vereniging, authentiek vast te stellen; 

h.  daartoe alle akten en stukken te tekenen, woonplaats te kiezen en alles te doen wat nodig of 

nuttig kan zijn; 

i.  alle formaliteiten te vervullen m.b.t. de neerlegging en publicatie van de beslissingen van de 

buitengewone algemene vergadering en de uitvoering van de splitsing in de meest brede zin. 

2.  Bespreking in het kader van artikel 44 van het Vlaams decreet houdende de intergemeentelijke 

samenwerking van de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor het boekjaar 2018 

alsook van de door de raad van bestuur opgestelde begroting 2018. 

3.  Bekrachtiging van de volmachtverlening voor het jaar 2018 inzake bestellingen van Gaselwest aan 

Eandis System Operator cvba. 

4.  Statutaire benoemingen. 

5.  Statutaire mededelingen. 

Artikel 2 

De gemeenteraad beslist zijn goedkeuring te hechten aan: 

a.  het voorstel tot splitsing door overneming door de opdrachthoudende vereniging Gaselwest van een deel 

van de dienstverlenende vereniging Figga, waarbij op 1 januari 2018 alle betrokken activa en passiva en 

alle rechten en plichten, boekhoudkundig overgedragen worden aan Gaselwest, mits toekenning aan de 

Vlaamse deelnemende gemeenten van Gaselwest van aandelen Apt voor de deelnemingen in Publi-T, 

aandelen Apg voor de deelnemingen in Publigas en aandelen Ate voor de deelneming in de ‘Gouden 

aandelen’ van Telenet Group Holding nv, zonder aanduiding van nominale waarde, volledig volgestort, 

b.  de inbreng door de gemeente/stad van de activiteit beheer van Strategische participaties bij de 

opdrachthoudende vereniging Gaselwest; 

c.  de voorgestelde doel- en statutenwijzigingen van de opdrachthoudende vereniging Gaselwest, onder de 

opschortende voorwaarden van de verwezenlijking van de voorgenomen splitsing van Figga. 

Artikel 3 

Aan Davy Nys, wonende Ommegangstraat 1B2 te 8550 Zwevegem, vertegenwoordiger van het 

gemeentebestuur Zwevegem, die zal deelnemen aan de algemene vergadering in buitengewone zitting van 

de opdrachthoudende vereniging Gaselwest op 18 december 2017, wordt opdracht gegeven om zijn 



stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in de gemeenteraad van heden inzake voormelde 

artikelen 1 en 2 van onderhavige raadsbeslissing. 

Artikel 4 

Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de uitvoering van voormelde beslissingen en 

onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan de opdrachthoudende vereniging Gaselwest. 

8.  Goedkeuring agenda en bepalen mandaat vertegenwoordiging in de buitengewone 

algemene vergadering van de intercommunale Leiedal op 12 december 2017. 

Bevoegdheid 

- Gemeentedecreet artikel 43 §2, 5°. 

- Decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking. 

Juridische grond 

-  Omzendbrief van 11 januari 2002 betreffende toepassing van het decreet van 6 juli 2001 houdende de 

intergemeentelijke samenwerking. 

-  Besluit van de gemeenteraad van 28 april 2014 betreffende aanduiding van een vertegenwoordiger 

namens de gemeente op de algemene vergadering van Leiedal. 

Verwijzingsdocumenten 

Aangetekend schrijven van Leiedal op datum van 2 oktober 2017 met uitnodiging tot de buitengewone 

algemene vergadering op dinsdag 12 december 2017 om 17u in de kantoren van de Intercommunale 

Leiedal, President Kennedypark 10 te 8500 Kortrijk.  

Motivering 

Op 12 december 2017 vindt de algemene vergadering van Leiedal plaats in de kantoren van de 

Intercommunale Leiedal te Kortrijk. De agenda ziet eruit als volgt: 

1.  Statutenwijziging  

Aanpassing aan de artikel 4, 14 en de bijlages 2 en 3, conform de briefwisseling met de vennoten op 12 

september 2017.  

2.  Jaaractieplan en begroting 2018  

Goedkeuring van het jaaractieplan en de begroting van 2018.  

3.  Gemeentelijke bijdrage in de werkingskosten voor 2018  

In uitvoering van artikel 14 van de statuten van Leiedal stelt de Algemene Vergadering de bijdrage van 

de gemeenten vast voor het begrotingsjaar 2018.  

4.  Benoeming deskundige  

In uitvoering van artikel 18 van de statuten van Leiedal benoemt de Algemene Vergadering de statuten 

op voordracht door de gemeente waar de zetel van Leiedal gevestigd is. De procedure wordt opgestart 

naar aanleiding van het ontslag, op zijn verzoek, van de heer Luc Deseyn als deskundige in de raad van 

bestuur van Leiedal vanaf 1 januari 2018.  

5.  Aanvullende interesse in wederzijdse exclusiviteiten  

In uitvoering van artikel 4 §2 van de statuten van Leiedal neemt de Algemene Vergadering akte van 

bijkomende intekeningen op de wederzijdse exclusieve dienstverlening. 

6.  Varia 

Het mandaat aan de vertegenwoordiger van de gemeente moet worden vastgesteld. 

BESLUIT 

EENPARIG 

  



Artikel 1 

De gemeenteraad hecht zijn goedkeuring aan de onderstaande punten, zoals geagendeerd voor de 

algemene vergadering van Leiedal op 12 december 2017: 

1. Statutenwijziging 

2. Jaaractieplan en begroting 2018 

3. Gemeentelijke bijdrage in de werkingskosten voor 2018 

4. Benoeming deskundige 

5. Aanvullende interesse in wederzijdse exclusiviteiten 

6. Varia 

Artikel 2 

De vertegenwoordiger van de gemeenteraad op de buitengewone algemene vergadering van Leiedal op 12 

december 2017 te Kortrijk, namelijk mevr. Christiana Deprez (Winkelstraat 93 te 8550 Zwevegem) wordt 

opgedragen haar stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in onderhavig besluit. 

Artikel 3 

Een afschrift van deze beslissing wordt ter kennisgeving overgemaakt aan Leiedal. 

9.  Goedkeuring agendapunt statutenwijziging in de buitengewone algemene vergadering 

van de intercommunale Leiedal op 12 december 2017. 

Bevoegdheid 

Gemeentedecreet artikel 42 & 43. 

Juridische grond 

-  Decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking en latere wijzigingen. 

-  Omzendbrief van 11 januari 2002 betreffende toepassing van het decreet van 6 juli 2001 houdende de 

intergemeentelijke samenwerking. 

-  Beslissing van de gemeenteraad van 28 april 2014 houdende de aanstelling van een vertegenwoordiger 

namens de gemeente in de algemene vergadering van de intercommunale Leiedal voor de verdere duur 

van de legislatuur. 

Verwijzingsdocumenten 

Aangetekend schrijven van Leiedal van 12 september 2017 met uitnodiging tot de buitengewone algemene 

vergadering op 12 december 2017 om 17.00 uur te Kortrijk, kantoren Leiedal, President Kennedypark 10. 

Motivering 

Op 12 december 2017 wordt een statutenwijziging voorgelegd aan de buitengewone algemene vergadering 

van Leiedal die zal doorgaan in de kantoren van de Intercommunale Leiedal, President Kennedypark 10 te 

8500 Kortrijk. De doelstelling van de statutenwijziging is om statutair mogelijk te maken dat Leiedal 

ingevolge de nieuwe regeling van het Wetboek van de Belasting over de Toegevoegde Waarde (w.btw) kan 

optreden als kostendelende vereniging/zelfstandige groepering. Om dit statutair te verankeren is een 

aanpassing nodig van volgende artikels en bijlagen: 

1. Artikel 4 (werkvormen) 

2. Artikel 14 §2 (financiering) 

3. Bijlage 2 (lijst met wederzijdse exclusiviteiten) 

4. Hernummering van de overige bijlagen 

BESLUIT 

EENPARIG 

 Artikel 1 



De gemeenteraad beslist zijn goedkeuring te hechten aan de volgende wijzigingen van de statuten van 

Leiedal: 

1. Artikel 4 van de statuten: Vervanging van het artikel 4 als volgt: “De dienstverlening die voor de 

beleidsdomeinen opgesomd in artikel 3 §1 en artikel 3 §3 uitgebouwd wordt, kan één van de volgende 

vormen aannemen: 

§1.  Diensten voor de totaliteit van de deelnemende gemeenten: 

- Het initiëren, organiseren en structureren van samenwerking en overleg tussen gemeentebesturen. 

- Opportuniteiten en bedreigingen voor de gemeente detecteren, onderzoeken en kenbaar maken. 

- Optreden als vertegenwoordiger en belangenbehartiger mits akkoord en in overleg met de groep 

aangesloten gemeenten. 

- Begeleiden, coördineren en/of realiseren van projecten op streekniveau die de deelnemende 

gemeenten en andere publiekrechtelijke deelnemers aanbelangen. 

§2.  Individuele diensten overeenkomstig de voorwaarden en modaliteiten vastgesteld door de raad van 

bestuur bij wijze van inwendig reglement dan wel overeenkomstig de voorwaarden en modaliteiten 

vastgesteld door de raad van bestuur in de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op deze 

dienstverlening en voor zover als nodig met in achtneming van de wetgeving inzake 

overheidsopdrachten en inzonderheid artikel 30 en 31 van de wet van 17 juni 2016 inzake 

overheidsopdrachten. Deze dienstverlening wordt verstrekt op kostendekkende basis.” 

§3.  Leiedal kan ik het kader van de dienstverlening bedoeld in §2 vanaf 1 januari 2017 optreden als 

zelfstandige groepering zoals bedoeld in artikel 44 §2bis van het Wetboek van de Belasting over de 

Toegevoegde Waarde voor zover Leiedal met de afnemers van deze diensten een duurzame 

samenwerking heeft.  

Hiertoe en in het bijzonder om ten aanzien van de leden van Leiedal als zelfstandige groepering te 

kunnen rapporteren omtrent de verstrekking van de dienstverlening zoals bedoeld in §2 op 

kostendekkende basis zal Leiedal voor de activiteitensector ‘diensten’ een projectmatige en 

analytische boekhouding voeren die strikt te onderscheiden is van de activiteitensector ‘goederen’ en 

die integraal ter inzage en controle beschikbaar is voor de leden van Leiedal als zelfstandige 

groepering overeenkomstig de voorwaarden en modaliteiten hiertoe te bepalen bij inwendig 

reglement en/of algemene voorwaarden. 

2. Artikel 14 van de statuten: Aanvulling van §1 als volgt: “Onder geen beding kan de statutaire bijdrage 

worden aangewend als vergoeding voor de dienstverlening omschreven in artikel 4 §2.” 

3. Bijlage 2 van de statuten: Bijlage 2 wordt geschrapt. De elementen worden opgenomen in een inwendig 

reglement waarvan sprake in artikel 4 §2. 

4. Bijlage 3 van de statuten: Vervanging van de titel van de bijdrage als volgt: “Bijlage 2 – Verdeling 

mandaten: bestuurders met raadgevende stem.” 

Artikel 2 

De vertegenwoordiger van de gemeenteraad op de buitengewone algemene vergadering van Leiedal op 12 

december 2017 te Kortrijk, namelijk mevr. Christiana Deprez (Winkelstraat 93 te 8550 Zwevegem) wordt 

opgedragen om de statutenwijziging goed te keuren. 

Artikel 3 

Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de uitvoering van voormelde beslissingen en 

onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan de intercommunale Leiedal. 

10.  TMVW IC - Goedkeuring agenda en bepalen mandaat vertegenwoordiging in de 

buitengewone algemene vergadering van 22 december 2017. 

Bevoegdheid 



- Gemeentedecreet artikel 43 §2, 5°. 

- Decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking. 

Juridische grond 

-  Omzendbrief van 11 januari 2002 betreffende toepassing van het decreet van 6 juli 2001 houdende de 

intergemeentelijke samenwerking. 

-  Besluit van de gemeenteraad van 25 april 2016 betreffende toetreding tot de divisie Aanvullende Diensten 

van FARYS / TMVW (en conform de lopende transitie tot haar rechtsopvolger TMVS). 

- Besluit van de gemeenteraad van 24 oktober 2016 betreffende Oprichten van een overlegorgaan in de zin 

van artikel 25, 1ste lid van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking. 

- Besluit van de gemeenteraad van 22 mei 2017 betreffende TMVW - Goedkeuring agenda en bepalen 

mandaat vertegenwoordiging in de buitengewone algemene vergadering van 30 juni 2017. 

Verwijzingsdocumenten 

Aangetekend schrijven van IC TMVW op datum van 21 september 2017 met uitnodiging tot de 

buitengewone algemene vergadering op 22 december 2017. 

Motivering 

Op 22 december 2017 vindt de buitengewone algemene vergadering om 15u00 van IC TMVW in Flanders 

Expo, Maaltekouter 1 te 9051 St.Denijs-Westrem. De agenda van de buitengewone algemene vergadering 

ziet eruit als volgt: 

1. Bespreking en goedkeuring van het oprichtingsdossier van TMVS zoals voorbereid door het overlegorgaan 

houdende: 

a) omstandige motiveringsnota; 

b) bestuursplan met een omschrijving van de maatschappelijke opdrachten en de daaraan verbonden 

wijze van dienstverlening, en met een beschrijving van de bestuurlijke organisatie van de dienstverlenende 

of opdrachthoudende vereniging; 

c) een ondernemingsplan voor een periode van zes jaar, met een omschrijving van de bedrijfsopdrachten, 

de financiële structuur en de in te zetten middelen, en de controlemogelijkheden op de uitvoering; 

d) een ontwerp van statuten met inbegrip van het huishoudelijk reglement; 

e) de presentatie “Oprichting TMVS”. 

2. Goedkeuring tot de inschrijving op en volstorting van A-aandelen van TMVS door TMVW ter gelegenheid 

van de oprichting van TMVS door een inbreng in speciën. 

3. Goedkeuring tot de inschrijving op en volstorting van A-aandelen van TMVS door de mede-oprichtende 

deelnemers ter gelegenheid van de oprichting van TMVS door een inbreng in speciën. 

4. Kennisname en goedkeuring van het controleverslag van de bedrijfsrevisor overeenkomstig artikel 395 

van het Wetboek van vennootschappen en (voor zoveel als nodig) artikel 63, vierde lid van het decreet 

intergemeentelijke samenwerking met betrekking tot de inbreng in natura van de divisie Aanvullende 

Diensten door TMVW in TMVS. 

5. Kennisname en goedkeuring van het bijzonder verslag overeenkomstig artikel 395 van het Wetboek van 

vennootschappen en (voor zoveel als nodig) artikel 63, vierde lid van het decreet intergemeentelijke 

samenwerking inzake de inbreng in natura van de divisie Aanvullende Diensten door TMVW in TMVS. 

6. Besluit tot de inbreng in natura van de divisie Aanvullende Diensten door TMVW in TMVS ter gelegenheid 

van diens oprichting. 

7. Oprichting TMVS middels een inbreng in natura en een inbreng in cash. 

8. Wijziging van de aard van het scheidingsaandeel van de A-aandelen zoals opgenomen in artikel 21 van de 

statuten. 

9. Goedkeuring van terugname van A-aandelen. 



10. Toekenning van een scheidingsaandeel aan de A-vennoten: 

a) aan de A-vennoten die besloten hebben tot oprichting van en deelneming in TMVS: scheidingsaandeel 

in natura in de vorm van A-aandelen in TMVS; 

b) aan de A-vennoten die niet besloten hebben tot oprichting van en deelneming in TMVS: 

scheidingsaandeel door de uitkering van de waarde van de A-aandelen in cash. 

11. Volmacht aan de raad van bestuur tot inschrijving van de uittreding van de betrokken vennoten met 

betrekking tot de A-aandelen in het aandelenregister van TMVW en tot uitkering van een scheidingsaandeel. 

12. Goedkeuring van de gedeeltelijke terugname van F1-aandelen ingevolge de terugname van A-aandelen 

en de toekenning van een scheidingsaandeel. 

13. Volmacht aan de raad van bestuur tot inschrijving van de gedeeltelijke terugname van F1-aandelen 

ingevolge de terugname van A-aandelen in het aandelenregister van TMVW en tot uitkering van een 

scheidingsaandeel. 

14. Goedkeuring van de omvorming en splitsing van de niet teruggenomen A-aandelen naar F2-aandelen en 

daaropvolgend de schrapping van de categorie A-aandelen. 

15. Goedkeuring van de gedeeltelijke terugname van TK- en DK-aandelen en de toekenning van een 

scheidingsaandeel. 

16. Volmacht aan de raad van bestuur tot inschrijving van de gedeeltelijke terugname van de TK- en DK-

aandelen in het aandelenregister van TMVW en tot uitkering van een scheidingsaandeel. 

17. Kennisname en goedkeuring van het bijzonder verslag van de raad van bestuur overeenkomstig artikel 

413 van het Wetboek van vennootschappen inzake de wijziging van het statutair doel. 

18. Kennisname en goedkeuring van het bijzonder verslag de commissaris overeenkomstig artikel 413 van 

het Wetboek van vennootschappen inzake de wijziging van het statutair doel. 

19. Kennisname en goedkeuring van het bijzonder verslag van het college van commissarissen inzake de 

wijziging van het statutair doel. 

20. Beslissing tot doelswijziging. 

21. Kennisname en goedkeuring van de tekst van het voorstel tot statutenwijziging van TMVW waarbij de 

statuten onder meer in overeenstemming worden gebracht aan de bepalingen van het decreet van 6 juni 

2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking. 

22. Wijziging van de artikelen 1 tot en met 71 van de statuten om deze in overeenstemming te brengen met 

het voorstel tot statutenwijziging en doelswijziging van TMVW en schrapping van de artikelen 72 en 73 van 

de statuten van TMVW. 

23. Vaststelling van het huishoudelijk reglement van TMVW. 

24. Ontslag, benoemingen en/of herbenoemingen van de bestuurders van TMVW. 

25. Vaststelling van mandaatbeëindiging van het college van commissarissen. 

26. Benoeming adviescomités TMVW. 

27. Machtiging tot coördinatie van de statuten. 

28. Machtiging administratieve formaliteiten. 

Het mandaat aan de vertegenwoordiger van de gemeente op de buitengewone algemene vergadering moet  

worden vastgesteld. 

BESLUIT 

EENPARIG 

Artikel 1 

De gemeenteraad hecht zijn goedkeuring aan de agenda en aan elk individueel agendapunt van de 

buitengewone algemene vergadering van TMVW die gehouden zal worden op 22 december 2017. 

Artikel 2  



De gemeenteraad hecht zijn goedkeuring aan het oprichtingsdossier van TMVS. 

Artikel 3.  

De gemeenteraad beslist zijn goedkeuring te verlenen aan de inschrijving op en volstorting in cash van A-aandelen 

van TMVS door TMVW ter gelegenheid van de oprichting van TMVS zoals uiteengezet in de TMVS 

kapitalisatietabel.  

Artikel 4. 

De gemeenteraad beslist zijn goedkeuring te verlenen aan (i) de inschrijving op en volstorting in cash van A-

aandelen van TMVS door de mede-oprichtende deelnemers (waaronder de gemeente) ter gelegenheid van de 

oprichting van TMVS en (ii) de voorfinanciering van de volstorting van deze aandelen door het voorschieten door 

TMVW van deze volstorting door de desbetreffende deelnemers, een en ander zoals uiteengezet in de TMVS 

kapitalisatietabel. Dienvolgens zal de gemeente overgaan tot een inschrijving in de voormelde TMVS 

kapitalisatietabel aangegeven aantal aandelen. 

Artikel 5 

De gemeenteraad beslist zijn goedkeuring te verlenen aan en het controleverslag van de bedrijfsrevisor 

overeenkomstig artikel 395 van het Wetboek van vennootschappen en (voor zoveel als nodig) artikel 63, vierde lid 

van het decreet intergemeentelijke samenwerking inzake de inbreng in natura van de divisie Aanvullende Diensten 

door TMVW in TMVS opgesteld door Figurad Bedrijfsrevisoren, met maatschappelijke zetel te Kortrijksesteenweg 

1126, 9051 Sint-Denijs-Westrem, vertegenwoordigd door Tim Van Hullebusch, bedrijfsrevisor. 

Artikel 6.  

De gemeenteraad beslist zijn goedkeuring te verlenen aan het bijzonder verslag overeenkomstig artikel 395 van 

het Wetboek van vennootschappen en (voor zoveel als nodig) artikel 63, vierde lid van het decreet 

intergemeentelijke samenwerking inzake de inbreng in natura van de divisie Aanvullende Diensten door TMVW in 

TMVS. 

Artikel 7.  

De gemeenteraad beslist zijn goedkeuring te verlenen aan de verrichting waarbij TMVW de divisie Aanvullende 

Diensten inbrengt in TMVS ter gelegenheid van diens oprichting, zoals nader omschreven in het bijzonder verslag 

inzake de inbreng in natura en het controleverslag van de bedrijfsrevisor inzake de inbreng in natura leidende tot 

een uitgifte van A-aandelen in TMVS aan TMVW zoals uiteengezet in de TMVS kapitalisatietabel.   

Artikel 8 

De gemeenteraad beslist. zijn goedkeuring te verlenen aan de oprichting van TMVS middels een inbreng in natura 

en een inbreng in cash. 

Artikel 9.  

De gemeenteraad beslist zijn goedkeuring te verlenen aan de overgangsbepalingen van TMVS waaronder de 

toepassing van artikel 60 van het Wetboek van vennootschappen sedert 1 april 2017, de bepaling van het eerste 

boekjaar dat een einde zal nemen op 31 december 2017 waardoor de eerste jaarvergadering plaats zal vinden op 

de derde vrijdag volgend op de eerste juni van het jaar 2018 en aan het verlenen van een machtiging aan iedere 

bestuurder met recht van indeplaatsstelling, teneinde alle vereiste administratieve formaliteiten met betrekking tot 

het voorgaande besluit te vervullen.  

Artikel 10.  

De gemeenteraad beslist zijn goedkeuring te verlenen aan het wijzigen van de aard van het scheidingsaandeel van 

de A-aandelen zoals opgenomen in artikel 21 van de statuten van TMVW, met dien verstande dat het mogelijk 

wordt gemaakt het scheidingsaandeel uit te keren in natura.  

Artikel 11.  

De gemeenteraad beslist zijn goedkeuring te verlenen aan de terugname van A-aandelen door ieder van de A-

vennoten die daartoe de wens uitdrukken. 

Artikel 12.  



De gemeenteraad beslist de terugname te verzoeken van de A-aandelen die de gemeente aanhoudt in het kapitaal 

van TMVW gelet op de beoogde medeoprichting van TMVS door de gemeente. 

Artikel 13.  

De gemeenteraad beslist zijn goedkeuring te verlenen aan de uitkering van een scheidingsaandeel aan de 

voormelde A-vennoten:  

(a) aan de A-vennoten die besloten hebben tot oprichting van en deelneming in TMVS (waaronder de gemeente): 

scheidingsaandeel in natura in de vorm van A-aandelen in TMVS, zoals uiteengezet in de TMVS kapitalisatietabel; 

de aandelen die aldus bij wijze van scheidingsaandeel in natura zullen worden uitgekeerd, zijn die aandelen in 

TMVS die aan TMVW werden uitgereikt als vergoeding voor de hoger vermelde inbreng in natura van de divisie 

Aanvullende Diensten. 

(b) aan de A-vennoten die niet besloten hebben tot oprichting van en deelneming in TMVS:  scheidingsaandeel 

door de uitkering van de waarde van de A-aandelen in cash. 

Artikel 14.  

De gemeenteraad beslist zijn goedkeuring te verlenen aan het verlenen van een volmacht aan de raad van bestuur 

van TMVW teneinde de uittreding van de betrokken A-vennoten met betrekking tot de A-aandelen in te schrijven in 

het aandelenregister van TMVW en tot uitkering van een scheidingsaandeel. 

Artikel 15.  

De gemeenteraad beslist zijn goedkeuring te verlenen aan de automatische gedeeltelijke terugname van de F1-

aandelen ingevolge de door de A-vennoten (waaronder de gemeente) verrichtte terugname van A-aandelen en tot 

toekenning van het scheidingsaandeel, een en ander zoals uiteengezet in overzicht van terug te nemen F1-

aandelen.  

Artikel 16. 

De gemeenteraad beslist zijn goedkeuring te verlenen aan het verlenen van een volmacht aan de raad van bestuur  

van TMVW teneinde de gedeeltelijke terugname van de F1-aandelen in het aandelenregister van TMVW in te 

schrijven en tot uitkering van een scheidingsaandeel. 

Artikel 17.  

De gemeenteraad beslist zijn goedkeuring te verlenen aan de omvorming en splitsing van de A-aandelen van 

TMVW andere dan deze waarvan de terugname op de algemene vergadering van TMVW van 22 december 2017 

zal worden goedgekeurd, naar F2-aandelen van TMVW en de daaropvolgende schrapping van de categorie van A-

aandelen ingevolge voormelde omvorming.  

Artikel 18.  

De gemeenteraad beslist zijn goedkeuring te verlenen aan de gedeeltelijke terugname van de TK- en DK -aandelen 

door de vennoten die die daartoe de wens zouden uitdrukken, ingevolge de groepering van deze aandelen ter 

gelegenheid van de statutenwijziging en teneinde de afrondingsverschillen bij deze groepering van aandelen weg 

te werken en tot toekenning van het scheidingsaandeel, een en ander zoals uiteengezet in het overzicht van terug 

te nemen TK- en DK -aandelen.  

Artikel 19.  

De gemeenteraad beslist zijn goedkeuring te verlenen aan het verlenen van een volmacht aan de raad van bestuur 

van TMVW teneinde de gedeeltelijke terugname van de TK- en DK -aandelen in het aandelenregister van TMVW in 

te schrijven en tot uitkering van een scheidingsaandeel. 

Artikel 20.  

De gemeenteraad beslist zijn goedkeuring te verlenen aan het bijzonder verslag overeenkomstig artikel 413 van 

het Wetboek van vennootschappen inzake de wijziging van het statutair doel van TMVW, opgesteld door de raad 

van bestuur van TMVW.  

Artikel 21.  



De gemeenteraad beslist zijn goedkeuring te verlenen aan het controleverslag van de commissaris van TMVW 

overeenkomstig artikel 413 van het Wetboek van vennootschappen inzake de wijziging van het statutair doel van 

TMVW opgesteld door Figurad Bedrijfsrevisoren, met maatschappelijke zetel te Kortrijksesteenweg 1126, 9051 

Sint-Denijs-Westrem, vertegenwoordigd door Tim Van Hullebusch, bedrijfsrevisor. 

Artikel 22.  

De gemeenteraad beslist zijn goedkeuring te verlenen aan de wijziging van het statutair doel van TMVW zoals 

nader uiteengezet in het bijzonder verslag en het controleverslag inzake de wijziging van het statutair doel van 

TMVW, beiden opgesteld overeenkomstig artikel 413 van het Wetboek van vennootschappen.  

Artikel 23.  

De gemeenteraad beslist zijn goedkeuring te verlenen aan de artikelsgewijze wijziging van de artikelen 1 tot en 

met 71 van de statuten van TMVW om deze in overeenstemming te brengen met het voorstel tot statutenwijziging 

en doelswijziging van TMVW en schrapping van de artikelen 72 en 73 van de statuten van TMVW een en ander 

teneinde de statuten te conformeren aan de bepalingen van het decreet van 6 juni 2001 houdende de 

intergemeentelijke samenwerking.  

Artikel 24.  

De gemeenteraad beslist zijn goedkeuring te hechten aan het huishoudelijk reglement van TMVW.  

Artikel 25.  

De gemeenteraad beslist als lid van het regionale adviescomité voor domeindiensten van TMWV voor te dragen: 

Desloovere Marc, Luxemburglaan 24 te 8550 Zwevegem. 

Artikel 26 

De gemeenteraad beslist als lid van het regionale adviescomité voor secundaire diensten van TMWV voor te 

dragen: Desloovere Marc, Luxemburglaan 24 te 8550 Zwevegem. 

Artikel 27 

De gemeenteraad beslist zijn goedkeuring te verlenen aan de benoemingen van de voorgedragen leden van de 

raad van bestuur en de regionale adviescomités van TMVW.  

Artikel 28 

De gemeenteraad beslist zijn goedkeuring te verlenen aan de vaststelling van de mandaatsbeëindiging van het 

college van commissarissen. 

Artikel 29 

De gemeenteraad beslist als gemeentelijk vertegenwoordiger(s) voor de buitengewone algemene vergadering van 

TMVW d.d. 22 december 2017 of iedere andere algemene vergadering met dezelfde agenda aan te wijzen: 

Mijnheer Freddy Van Herpe, wonende Hoogstraat 1 te 8554 Sint-Denijs. 

Artikel 30 

De gemeenteraad beslist om aan bovengenoemde vertegenwoordiger opdracht te geven om hun stemgedrag af te 

stemmen op de beslissingen genomen op de gemeenteraad van heden en zo aan deze beslissingen uitvoering te 

geven. 

Artikel 31 

De gemeenteraad beslist zijn goedkeuring te verlenen aan het verlenen van een machtiging aan ieder geassocieerd 

notaris van de notarissenassociatie NOTAS met standplaats te Gent, om een gecoördineerde tekst van de statuten 

van TMVW op te stellen in overeenstemming met de voornoemde wijziging van de statuten (met inbegrip van de 

wijziging van het maatschappelijk doel). 

Artikel 32 

De gemeenteraad beslist zijn goedkeuring te verlenen aan het verlenen van een machtiging aan de algemeen 

directeur van TMVW met recht van indeplaatsstelling, teneinde alle vereiste administratieve formaliteiten met 

betrekking tot de voorgaande besluiten te vervullen.  

Artikel 33 



De gemeenteraad beslist zijn goedkeuring te hechten aan de agenda en aan elk individueel agendapunt van de 

bijzondere algemene vergadering van TMVS die gehouden zal worden op 22 december 2017 en te verzaken aan 

de oproepingsformaliteiten. 

Artikel 34 

De gemeenteraad beslist de terugname te verzoeken van de A-aandelen die de gemeente aanhoudt in het kapitaal 

van TMVS en die het bij wijze van scheidingsaandeel in natura heeft verkregen ter gelegenheid van zijn uittreding 

uit TMVW ten belope van zijn A-aandelen in TMVW. Hierbij zal de gemeenten een scheidingsaandeel in cash 

ontvangen overeenkomstig de statuten van TMVS.  

Artikel 35 

De gemeenteraad beslist zijn goedkeuring te verlenen aan de terugname van A-aandelen in TMVS door de andere 

oprichtende gemeenten van TMVS dewelke deze oprichtende gemeenten hebben verkregen bij wijze van 

scheidingsaandeel in natura ter gelegenheid van hun uittreding uit TMVW ten belope van hun A-aandelen in 

TMVW, en tot toekenning van het scheidingsaandeel overeenkomstig de statuten van TMVS. 

Artikel 36 

De gemeenteraad beslist zijn goedkeuring te verlenen aan het verlenen van een volmacht aan de raad van bestuur 

van TMVS teneinde de gedeeltelijke terugname van de A-aandelen in het aandelenregister van TMVS in te 

schrijven en tot uitkering van een scheidingsaandeel. 

Artikel 37 

De gemeenteraad beslist om over te gaan tot een terugbetaling van het bedrag dat door TMVW aan de gemeente 

is voorgeschoten met het oog op de volstorting van de TMVS-aandelen waarop door de gemeente zal worden 

ingeschreven bij de oprichting van TMVS en die in cash zijn te volstorten. 

Artikel 38 

De gemeenteraad beslist zijn goedkeuring te verlenen aan de benoemingen van de voorgedragen leden van de 

raad van bestuur van TMVS.  

Artikel 39 

De gemeenteraad beslist het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering van dit besluit 

waaronder het onverwijld bezorgen van een afschrift van deze beslissing aan TMVW, Stropstraat 1, 9000 Gent. 

11.  Deelname aan de oprichting van de dienstverlenende vereniging TMVS (Tussen-

gemeentelijke Maatschappij voor Services) conform artikel 27 van het decreet van 6 juli 

2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking.  

Bevoegdheid 

Gemeentedecreet artikel 42 en 43. 

Juridische grond 

-  Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen en latere 

wijzigingen. 

-  Decreet van 26 maart 2004 betreffende openbaarheid van bestuur. 

-  Decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, artikel 25 e.v. 

-  Besluit van de gemeenteraad van 24 oktober 2016 betreffende oprichten van een overlegorgaan in de zin 

van artikel 25, 1ste lid van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking. 

-  Besluit van de gemeenteraad van 27 maart 2017 betreffende Deelname aan de oprichting van de 

dienstverlenende vereniging TMVS (Tussengemeentelijke Maatschappij voor Services) conform artikel 27 

van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking. 

Verwijzingsdocumenten 



Oprichtingsdossier van de Tussengemeentelijke Maatschappij voor Services dienstverlenende vereniging 

(TMVS). 

Situering 

In het voorjaar van 2017 werden gemeenteraadsbeslissingen genomen met de bedoeling te komen tot de 

oprichting van TMVS. In de raad van bestuur van TMVW van 29 juni 2017 werd beslist de 

oprichtingsvergadering van de dienstverlenende vereniging TMVS uit te stellen tot einde 2017. Op die 

manier kon een nieuw voorstel van bestuurlijke organisatie uitgewerkt worden dat in de lijn ligt met de 

geëvolueerde inzichten ter zake. Op 13 en 20 september 2017 werd het overlegorgaan opnieuw 

samengeroepen met de bedoeling om een aangepast oprichtingsdossier voor TMVS op te maken. 

Motivering 

Het overlegorgaan heeft overeenkomstig artikel 26 van het decreet houdende intergemeentelijke 

samenwerking aan de deelnemende gemeenten een bundel ter beschikking gesteld waarin de volgende 

documenten zijn opgenomen: 

° een grondige motiveringsnota 

° een bestuursplan met een omschrijving van de maatschappelijke opdrachten en de daaraan verbonden 

wijze van dienstverlening en met een beschrijving van de bestuurlijke organisatie van de dienstverlenende 

vereniging 

° een ondernemingsplan voor een periode van zes jaar met een omschrijving van de bedrijfsopdrachten, de 

financiële structuur en de in te zetten middelen, en de controlemogelijkheden op de uitvoering 

° een ontwerp van statuten 

Artikel 12 van de ontwerpstatuten van TMVS bepaalt de samenstelling van de Raad van Bestuur. 

BESLUIT 

EENPARIG 

Artikel 1 

Het voorstel tot oprichting van de dienstverlenende vereniging TMVS wordt goedgekeurd volgens de 

modaliteiten vastgelegd in het oprichtingsdossier. 

Artikel 2 

Er wordt ingetekend op aandelen A volgens de bepalingen die in artikel 9 van de statuten zijn opgenomen. 

Artikel 3 

De gemeenteraad beslist de voorzitter van de gemeenteraad, Marc Doutreluingne, samen met de 

gemeentesecretaris, Jan Vanlangenhove, te gelasten met de uitvoering van de beslissing de akte oprichting 

mede te ondertekenen, hetzij in persoon, hetzij per delegatie conform het gemeentedecreet art. 183bis en 

184. 

Artikel 4 

De gemeenteraad verleent goedkeuring aan de benoemingen van de voorgedragen leden van de raad van 

bestuur van TMVS. 

Artikel 5 

Een afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan TMVW, Stropstraat 1 te 9000 Gent. 

12.  Principiële beslissing met het oog op de verkoop van een stuk grond, gelegen Achiel 

Quatannensstraat te Heestert, aan twee geïnteresseerde aanpalende eigenaars. 

Bevoegdheid 

Gemeentedecreet van 15 juli 2005 – artikels 42, 43 en 57 en Titel VIII – bestuurlijk toezicht en externe audit 

– hoofdstuk I – bestuurlijk toezicht – artikel 248 tot en met 264. 



Juridische grond 

Omzendbrief BB 2010/02 van 12 februari 2010 houdende de vervreemding van onroerende goederen door 

de provincies, gemeenten, OCMW’s en besturen van de erkende erediensten – procedure. 

Verwijzingsdocumenten 

- Schattingsverslag opgemaakt door de heer Lieven DEPYPERE, Landmeter-expert – Schatter Onroerende 

Goederen, op 10 maart 2016. 

- Plannetje met aanduiding te verkopen stuk grond. 

- Opmetingsplan (opsplitsing van perceel) opgemaakt door de Bvba TOPO-RIO TYBERGHEIN Luc – 

REYNTJENS Filip, Landmeter-expert, op 25 augustus 2017. 

- Bestemmingsplan en stedenbouwkundige voorschriften BPA ‘Centrum’ Heestert, goedgekeurd bij 

ministerieel besluit van 24 maart 1999. 

- Schrijven van de gemeente Zwevegem d.d. 29 juni 2016 aan de heer en mevrouw Patrick Lauret-Smet, en 

aan de heer en mevrouw Heikki Vandeputte-Demuynck. 

- Schrijven van de heer en mevrouw Vandeputte-Demuynck d.d. 7 juli 2016 houdende akkoordverklaring 

met de geschatte grondprijs, alsook om de helft van de oppervlakte van de grond aan te kopen. 

- Schrijven van de heer Patrick Lauret d.d. 30 augustus 2016 houdende akkoordverklaring met de geschatte 

grondprijs, alsook om de helft van de oppervlakte van de grond aan te kopen. 

- Mail ontvangen met schets inzake duidelijke weergave van de grenslijn om het perceel grond op te splitsen 

(geregistreerd op 27 april 2017). 

Verzoek 

Verzoek van de heer en mevrouw Patrick Lauret-Smet wonende Achiel Quatannensstraat 6 te 8551 Heestert 

aan het college van burgemeester en schepenen tot aankoop van een stuk grond, palend aan hun 

eigendom.  

Motivering 

Ingevolge akte verleden op 4 januari 1988 werd door de gemeente overgegaan tot overname van de 

onroerende goederen, zijnde wegenis en groenzone, aangelegd in de verkaveling “Open Veld” te Heestert, 

jegens de NV REALEST. 

In het jaar 2003 werden 3 percelen grond verkocht, gelegen tussen de Achiel Quatannensstraat en 

Klokkengietersstraat te Heestert. 

In het jaar 2006 werd een stuk groenzone verkocht tussen de Achiel Quatannensstraat en de 

Klokkengietersstraat te Heestert, alsook een verkoop van een groenzone gelegen in de verkaveling Jan 

Joseph Raepsaetstraat te Heestert aan een aanpalende eigenaar. 

Thans ontvingen wij de vraag van de heer en mevrouw Patrick Lauret-Smet wonende Achiel 

Quatannensstraat 6 te Heestert tot aankoop van een stuk grond met een oppervlakte van 1 a 16 ca 

eigendom van de gemeente, en palend aan hun eigendom. 

Het betreft meer bepaald het perceel, thans kadastraal gekend onder Zwevegem – 4de afdeling Heestert – 

sectie B perceelnummer 0576 A 4, met een kadastrale oppervlakte van 116 m². 

Betreffend perceeltje grond is gelegen in de verkavelingswijziging d.d. 30 mei 1979, en opgenomen als 

‘groenzone’, alsook opgenomen in het bestemmingsplan van het Bijzonder Plan van Aanleg “Centrum” 

Heestert, goedgekeurd bij ministerieel besluit van 24 maart 1999, grotendeels gelegen in de zone voor 

voetgangers –en fietsersdoorgang en deels gelegen in de zone voor wonen. 

In feite zijn er 4 aanpalende eigenaars met betrekking tot het bedoeld perceel grond met een oppervlakte 

van 1 a 16 ca, behorende tot de eigendom van de gemeente, zodat aan alle aangelanden van het perceel de 

kans dient gegeven te worden voor aankoop van het stuk grond palend aan hun eigendom. 



Twee aanpalende eigenaars wonen in de Achiel Quatannensstraat en twee aanpalende eigenaars wonen in 

de Klokkengietersstraat te Heestert. 

Er werd telefonisch contact genomen met alle aanpalende eigenaars, teneinde na te gaan wie eventueel 

geïnteresseerd is tot aankoop van de grond. 

Enkel de twee aanpalende eigenaars uit de Achiel Quatannensstraat te Heestert zijn geïnteresseerd, meer 

bepaald de heer en mevrouw Patrick Lauret-Smet (aanvrager) wonende Achiel Quatannensstraat 6 te 

Heestert, en de heer en mevrouw Heikki Vandeputte-Demuynck wonende Achiel Quatannensstraat 5 te 

Heestert. 

Na overleg heeft het college van burgemeester en schepenen zich akkoord verklaard om bedoeld perceel 

grond te verkopen en gaf opdracht aan de dienst bestuurszaken om : 

 De heer Lieven DEPYPERE, Landmeter-expert – Schatter onroerende goederen, Keibeekstraat 4 te 

Zwevegem, aan te duiden voor de opmaak van het vereiste schattingsverslag. 

 De 2 geïnteresseerde kandidaat-kopers uit de Achiel Quatannensstraat uit te nodigen om schriftelijk te 

bevestigen dat zij akkoord gaan voor aankoop van elk de helft van de oppervlakte van bedoeld perceel 

palend aan hun eigendom. 

Het vereiste schattingsverslag werd opgemaakt door de heer Lieven DEPYPERE, Landmeter-expert – 

Schatter Onroerende Goederen, voor het perceeltje grond, kadastraal gekend onder Zwevegem – 4de 

afdeling Heestert – Sectie B perceelnummer 0576A 4 met een oppervlakte volgens opmeting van 1 a 16 ca 

gelegen Achiel Quatannensstraat te Heestert, eigendom van de gemeente Zwevegem, dit met het oog op de 

verkoop aan een aanpalende eigenaar. 

Rekening houdende met de ligging van bedoeld perceeltje en palend aan de wegenis van de Achiel 

Quatannensstraat te Heestert, alsook rekening houdende met de stedenbouwkundige voorschriften, kunnen 

wij hier spreken van een “aangelegenheidswaarde”, waarbij de venale waarde bepaald wordt op 500,00 

euro. 

Na overleg verklaarde het college van burgemeester en schepenen zich akkoord met de 

“aangelegenheidswaarde” van bedoeld perceeltje grond, namelijk 500 euro en besliste om de twee 

geïnteresseerde kopers de kans te bieden tot aankoop van elk de helft van het perceel. 

Hiervan werden de kandidaat-kopers bij brief d.d. 29 juni 2016 in kennis gesteld, en werd gevraagd om een 

schrijven te richten aan het college van burgemeester en schepenen, met de mededeling of zij zich akkoord 

kunnen verklaren voor aankoop van elk de helft van de oppervlakte, zijnde 2 x 58 m², teneinde de 

gemeente in de mogelijkheid te stellen om de administratieve procedure verder te zetten. 

Op 7 juli 2016 ontvingen wij het schrijven van de heer en mevrouw Vandeputte-Demuynck houdende 

akkoordverklaring met de geschatte grondprijs, alsook om de helft van de oppervlakte van de grond aan te 

kopen. 

Op 30 augustus 2016 ontvingen wij het schrijven van de heer Lauret houdende akkoordverklaring met de 

geschatte grondprijs, alsook om de helft van de oppervlakte van de grond aan te kopen. 

Wij ontvingen een mail geregistreerd op 27 april 2017 met een schets inzake duidelijke weergave van de 

grenslijn om het perceel grond op te splitsen. 

Het opmetingsplan (opsplitsing van perceel) werd opgemaakt door de Bvba TOPO-RIO  TYBERGHEIN Luc – 

REYNTJENS Filip, Landmeter-expert, op 25 augustus 2017, waarbij het LOT 1 met een oppervlakte van 58 

m² zou verkocht worden aan de heer en mevrouw Patrick Lauret-Smet wonende Achiel Quatannensstraat 6 

te 8551 Heestert, en het LOT 2 met een oppervlakte van 58 m² zou verkocht worden aan de heer en 

mevrouw Heikki Vandeputte-Demuynck wonende Achiel Quatannensstraat 5 te 8551 Heestert. 

Uit navraag is gebleken dat aan Bernard DENYS & Evy LIBERT, Geassocieerde notarissen te Avelgem, de 

opdracht mag toevertrouwd worden voor het opmaken van de noodzakelijke ontwerpakte inzake verkoop 



van bedoeld onroerend goed, alsook het vereiste bodemattest aan te vragen bij OVAM, teneinde de 

ontwerpakte dan ter goedkeuring aan de gemeenteraad voor te leggen. 

De opmetingskosten en kosten van verkoop (aktekosten, rechten en erelonen) zijn ten laste van de kopers. 

BESLUIT 

EENPARIG 

Artikel 1 

De gemeenteraad gaat principieel akkoord om de procedure te starten op basis van het schattingsverslag, 

teneinde het onroerend goed, zijnde het stuk grond, gelegen Achiel Quatannensstraat te 8551 Heestert, 

kadastraal gekend onder Zwevegem – 4de afdeling Heestert – Sectie B perceelnummer 0576A 4, met een 

totale oppervlakte van 116 m² te verkopen aan de prijs van 500,00 euro aan de geïnteresseerde aanpalende 

eigenaars, en zoals weergegeven op het opmetingsplan (opsplitsing van perceel) opgemaakt door de Bvba 

TOPO-RIO  TYBERGHEIN Luc – REYNTJENS Filip, Landmeter-expert, op 25 augustus 2017, waarbij het LOT 

1 met een oppervlakte van 58 m² zou verkocht worden aan de heer en mevrouw Patrick Lauret-Smet 

wonende Achiel Quatannensstraat 6 te 8551 Heestert, en het LOT 2 met een oppervlakte van 58 m² zou 

verkocht worden aan de heer en mevrouw Heikki Vandeputte-Demuynck wonende Achiel Quatannensstraat 

5 te 8551 Heestert. 

Artikel 2 

Over te gaan tot het organiseren van het vereiste openbaar onderzoek “de commodo et incommodo”. 

Artikel 3 

Opdracht te geven aan Geassocieerde notarissen Bernard DENYS & Evy LIBERT te Avelgem om de 

noodzakelijke ontwerpakte inzake verkoop van het onroerend goed op te maken, alsook het vereiste 

bodemattest aan te vragen bij OVAM. 

Alle kosten van verkoop (aktekosten, rechten en erelonen), alsook de opmetingskosten zijn ten laste van de 

kopers. 

Artikel 4 

Na ontvangst van de ontwerpakte tot verkoop van bedoeld onroerend goed, alsook het vereiste 

bodemattest, deze ter goedkeuring voor te leggen aan de gemeenteraad. 

Artikel 5 

Een voor eensluidend verklaard afschrift van onderhavige gemeenteraadsbeslissing wordt voor verder gevolg 

overgemaakt aan Geassocieerde notarissen Bernard DENYS & Evy LIBERT, Oudenaardsesteenweg 133 te 

8580 AVELGEM, alsook ter kennisgeving aan de heer en mevrouw Patrick LAURET-SMET wonende Achiel 

Quatannensstraat 6 te 8551 HEESTERT, en aan de heer en mevrouw Heikki VANDEPUTTE-DEMUYNCK 

wonende Achiel Quatannensstraat 5 te 8551 HEESTERT. 

13.  Goedkeuring getekende eenzijdige belofte van ruil van onroerende goederen met 

betrekking tot de ruiling van grond in het Binnengebied Leopoldstraat te Zwevegem. 

Bevoegdheid 

Gemeentedecreet van 15 juli 2005 – artikels 42, 43 en 57 en Titel VIII – bestuurlijk toezicht en externe audit 

– hoofdstuk I – bestuurlijk toezicht – artikel 248 tot en met 264. 

Juridische grond 

- Besluit van de gemeenteraad van 14 juli 2008 betreffende goedkeuring afsprakennota en toewijzing van de 

opdracht “Projectregie in het kader van het Inbreidingsproject Leopoldstraat” aan de Intercommunale 

Leiedal, conform de bepalingen in de afsprakennota 2008-08 d.d. 10 juni 2008. 



- Besluit van de gemeenteraad van 14 juli 2008 betreffende afsluiten van een overeenkomst inzake het 

voeren van Projectregie voor de ontwikkeling van het Inbreidingsproject “Leopoldstraat” te Zwevegem. 

- Besluit van het college van burgemeester en schepenen van 5 december 2012 betreffende goedkeuring 

“verlenging overeenkomst inzake het voeren van Projectregie voor de ontwikkeling van het 

Inbreidingsgebied Leopoldstraat te Zwevegem”. 

- Besluit van het college van burgemeester en schepenen van 16 december 2015 betreffende goedkeuring 

“verlenging overeenkomst inzake het voeren van Projectregie voor de ontwikkeling van het 

Inbreidingsgebied Leopoldstraat te Zwevegem”. 

Verwijzingsdocumenten 

-  Overeenkomst inzake het voeren van Projectregie voor de ontwikkeling van het Inbreidingsgebied 

Leopoldstraat te Zwevegem, afgesloten tussen de Intercommunale Leiedal en het gemeentebestuur 

Zwevegem d.d. 10 juni 2008. 

- Besluit raad van bestuur Leiedal van 13 november 2015 betreffende verlenging overeenkomst Projectregie 

Inbreidingsproject Leopoldstraat Zwevegem.  

- Overeenkomst inzake “verlengen van de projectregie met betrekking tot het Inbreidingsproject Zwevegem 

– Leopoldstraat”, afgesloten tussen de Intercommunale Leiedal en het gemeentebestuur Zwevegem, tot 31 

december 2017.   

-  Akte inzake verkoop van onroerend goed verleden door de heer Lieven VANHEUVERZWIJN, 

Eerstaanwezend inspecteur-diensthoofd, Commissaris bij het Aankoopcomité Kortrijk, op 14 juni 2013, 

waarbij de Intercommunale Leiedal verkoopt aan de gemeente Zwevegem, de percelen grond, kadastraal 

gekend onder Zwevegem – 1ste afdeling – sectie B nummers 144/G (parking Binnengebied Leopoldstraat) 

en 165/A. 

- Schrijven van de heer Etienne DECONINCK d.d. 14 juni 2017 houdende akkoordverklaring met het voorstel 

inzake ruiling van grond. 

- Getekende eenzijdige belofte tot ruiling van gronden door de heer Etienne DECONINCK d.d. 18 juli 2017, in 

het kader van de Projectregie voor het Inbreidingsproject Leopoldstraat te Zwevegem. 

- Plannetje met aanduiding van de te ruilen gronden. 

Motivering 

In zitting van 14 juli 2008 heeft de gemeenteraad een beslissing genomen houdende goedkeuring 

afsprakennota en toewijzing van de opdracht “Projectregie in het kader van het Inbreidingsproject 

Leopoldstraat” aan de Intercommunale Leiedal, conform de bepalingen in de afsprakennota 2008-08 d.d. 10 

juni 2008. 

Eveneens in zitting van 14 juli 2008 heeft de gemeenteraad een beslissing genomen betreffende het 

afsluiten van een overeenkomst inzake het voeren van Projectregie voor de ontwikkeling van het 

Inbreidingsproject “Leopoldstraat” te Zwevegem. 

Deze overeenkomst was geldig tot het einde van de gemeentelijke legislatuur (2012) en tot na de 

vereffening van alle rekeningen, tenzij de overeenkomst na wederzijds akkoord wordt verder gezet.  

Ingevolge de overeenkomst d.d. 10 juni 2008 inzake het voeren van Projectregie voor de ontwikkeling van 

het Inbreidingsproject Leopoldstraat, afgesloten tussen de Intercommunale Leiedal en het gemeentebestuur 

Zwevegem, werd opdracht gegeven aan Leiedal om het Binnengebied Leopoldstraat te realiseren in 

samenwerking met de eigenaars van het gebied en de gemeente Zwevegem, en hiertoe alle noodzakelijke 

stappen te zetten inzake aankoop van gronden en panden binnen de marges van het schattingsverslag 

opgesteld door het Aankoopcomité. 



Het college van burgemeester en schepenen heeft in zitting van 5 december 2012 een beslissing genomen 

houdende goedkeuring “verlenging overeenkomst inzake het voeren van Projectregie voor de ontwikkeling 

van het Inbreidingsgebied Leopoldstraat te Zwevegem” tot 31 december 2015. 

Ingevolge akte verleden door de heer Lieven VANHEUVERZWIJN, Eerstaanwezend inspecteur-diensthoofd, 

Commissaris bij het Aankoopcomité Kortrijk, op 14 juni 2013, werd door de Intercommunale Leiedal 

overgegaan tot de verkoop aan de gemeente Zwevegem, van de percelen grond, kadastraal gekend onder 

Zwevegem – 1ste afdeling – sectie B nummers 144/G (parking Binnengebied Leopoldstraat) en 165/A. 

In zitting van 16 december 2015 heeft het college van burgemeester en schepenen een beslissing genomen 

houdende goedkeuring “verlenging overeenkomst inzake het voeren van Projectregie voor de ontwikkeling 

van het Inbreidingsgebied Leopoldstraat te Zwevegem” tot 31 december 2017. 

De Intercommunale Leiedal heeft in haar raad van bestuur van 13 november 2015 een voorstel van 

beslissing genomen, waarbij de opdracht tot het voeren van Projectregie voor de realisatie van het 

Binnengebied Leopoldstraat te Zwevegem, zoals beschreven in de afsprakennota van 10 juni 2008 en 

hieraan gekoppeld de overeenkomst van 10 juni 2008, wordt verlengd tot 31 december 2017. 

De heer Etienne DECONINCK heeft zich op 14 juni 2017 akkoord verklaard met het voorstel inzake ruiling 

van grond gelegen in het Binnengebied Leopoldstraat. 

De te ruilen gronden zijn opgenomen in het bestemmingsplan en het onteigeningsplan van het Bijzonder 

Plan van Aanleg “Centrum” Zwevegem, goedgekeurd bij ministerieel besluit van 28 mei 2003. 

Op 29 augustus 2017 ontvingen wij een schrijven van de Intercommunale Leiedal, waarbij meegedeeld werd 

dat in het kader van de projectregie voor het inbreidingsproject Leopoldstraat te Zwevegem een belofte tot 

ruiling van gronden onderschreven werd door de heer Etienne DECONINCK. 

Wij ontvingen terzelfdertijd eveneens de ondertekende belofte tot ruiling van de grond en het plan met 

aanduiding van de te ruilen gronden. 

Op 18 juli 2017 werd de belofte tot ruil van onroerende goederen opgemaakt door de Intercommunale 

Leiedal, waarbij de hiernavolgende overeenkomst werd vastgelegd : 

Ondergetekende, 

De heer DECONINCK Etienne, geboren te Zwevegem op 13 maart 1942, wonende te Zwevegem, 

Otegemstraat 10, bus 001, zijnde “Partij Enerzijds” 

verbindt zich er onherroepelijk en zonder voorbehoud toe het hierna aangeduid onroerend goed af te staan, 

ten titel van ruiling, aan : 

De gemeente ZWEVEGEM, met ondernemingsnummer 207.484.582, waarvan de zetel gevestigd is te 8550 

Zwevegem, Blokkestraat 29, bus 1, zijnde “Partij Anderzijds” of “Gemeente”, onder de opgenomen 

bepalingen en voorwaarden in de getekende eenzijdige belofte van ruil van onroerende goederen in het 

Binnengebied Leopoldstraat te Zwevegem. 

Aanduiding van de onroerende goederen. 

1.) Partij Enerzijds verklaart af te staan, ten titel van ruiling, tegen de opgenomen voorwaarden aan 

Partij Anderzijds : 

ZWEVEGEM – eerste Afdeling (Zwevegem) – sectie B 

Perceelnummer 170 E, met een oppervlakte van ca. 364 m² volgens grafische meetgegevens, evenwel te 

preciseren via opmeting. 

Het goed wordt op het plan in bijlage weergegeven met blauwe kleur en aangeduid met het cijfer 1, zijnde 

“Goed Enerzijds”. 

VOOR VOLGEND ONROEREND GOED, IN EIGENDOM VAN DE GEMEENTE ZWEVEGEM : 

ZWEVEGEM – eerste Afdeling (Zwevegem) – sectie B 

Deel van perceelnummer 144 G, met een oppervlakte van ca. 283 m² volgens grafische meetgegevens, 

evenwel te preciseren via opmeting. 



Het goed wordt op het plan in bijlage weergegeven met gele kleur en aangeduid met het cijfer 2, zijnde 

“Goed Anderzijds”, het welke wordt afgestaan aan Partij Enerzijds. 

Onderhavige Belofte is geldig tot 31 december 2017. 

De ruil van de onroerende goederen zal tot stand komen door het lichten van de Belofte door Partij 

Anderzijds binnen de geldigheidsduur. 

Dit kan gebeuren : 

- Hetzij door betekening bij deurwaardersexploot of door aangetekend schrijven tegen 

ontvangstbewijs aan Partij Enerzijds. In dit geval vormen de Belofte en de kennisgeving van het 

lichten van de Belofte samen de titel van de ruiling met opleg. 

- Hetzij door het verlijden van de authentieke akte uiterlijk op de laatste dag van de Geldigheidsduur. 

Indien deze Belofte door Partij Anderzijds tijdig gelicht wordt, zal de ruil tot stand komen onder de 

opgenomen voorwaarden weergegeven bij punt 3.5 cursief, zonder opleg te betalen door de Partijen (ruil 

om niet). 

Alle kosten van deze Belofte zijn voor rekening van Partij Anderzijds. 

Alle kosten van de authentieke akte zijn voor rekening van Partij Anderzijds inclusief de kosten voor de 

bodemattesten en de stedenbouwkundige inlichtingen. 

De gemeente Zwevegem, zijnde Partij Anderzijds, dient haar keuze aan de Intercommunale Leiedal kenbaar 

te maken, hetzij om de akte te verlijden door een ambtenaar van de Vlaamse Dienst voor 

Vastgoedtransacties, hetzij door een notaris naar keuze van de gemeente. 

Financiële gevolgen 

Overzicht 

Budgetjaar Investerings-

enveloppe 

Beleidsitem Algemene 

rekening 

Actie Raming incl. 

btw 

2017 / 011000 613000 / 2.000,00 EUR 

BESLUIT 

EENPARIG 

Artikel 1 

De in bijlage toegevoegde ondertekende eenzijdige Belofte tot ruiling van de grond door de heer Etienne 

DECONINCK, in het kader van de projectregie voor het Inbreidingsproject Leopoldstraat te Zwevegem, 

opgemaakt door de Intercommunale Leiedal op 18 juli 2017, wordt goedgekeurd en de ruiling wordt 

aanvaard.  

Artikel 2 

De heer DECONINCK Etienne, geboren te Zwevegem op 13 maart 1942, wonende te Zwevegem, 

Otegemstraat 10, bus 001, zijnde “Partij Enerzijds” 

verbindt zich er onherroepelijk en zonder voorbehoud toe het hierna aangeduid onroerend goed af te staan, 

ten titel van ruiling, aan : 

De gemeente ZWEVEGEM, met ondernemingsnummer 207.484.582, waarvan de zetel gevestigd is te 8550 

Zwevegem, Blokkestraat 29, bus 1, zijnde “Partij Anderzijds” of “Gemeente”, onder de opgenomen 

bepalingen en voorwaarden in de getekende eenzijdige belofte van ruil van onroerende goederen in het 

Binnengebied Leopoldstraat te Zwevegem. 

Aanduiding van de onroerende goederen. 

1.) Partij Enerzijds verklaart af te staan, ten titel van ruiling, tegen de opgenomen voorwaarden aan 

Partij Anderzijds : 

ZWEVEGEM – eerste Afdeling (Zwevegem) – sectie B 



Perceelnummer 170 E, met een oppervlakte van ca. 364 m² volgens grafische meetgegevens, evenwel te 

preciseren via opmeting. 

Het goed wordt op het plan in bijlage weergegeven met blauwe kleur en aangeduid met het cijfer 1, zijnde 

“Goed Enerzijds”. 

VOOR VOLGEND ONROEREND GOED, IN EIGENDOM VAN DE GEMEENTE ZWEVEGEM : 

ZWEVEGEM – eerste Afdeling (Zwevegem) – sectie B 

Deel van perceelnummer 144 G, met een oppervlakte van ca. 283 m² volgens grafische meetgegevens, 

evenwel te preciseren via opmeting. 

Het goed wordt op het plan in bijlage weergegeven met gele kleur en aangeduid met het cijfer 2, zijnde 

“Goed Anderzijds”, het welke wordt afgestaan aan Partij Enerzijds. 

Onderhavige Belofte is geldig tot 31 december 2017. 

Artikel 3 

De ruil van de onroerende goederen zal tot stand komen door het lichten van de Belofte door Partij 

Anderzijds binnen de geldigheidsduur. 

Dit kan gebeuren : 

- Hetzij door betekening bij deurwaardersexploot of door aangetekend schrijven tegen 

ontvangstbewijs aan Partij Enerzijds. In dit geval vormen de Belofte en de kennisgeving van het 

lichten van de Belofte samen de titel van de ruiling met opleg. 

- Hetzij door het verlijden van de authentieke akte uiterlijk op de laatste dag van de Geldigheidsduur. 

Indien deze Belofte door Partij Anderzijds tijdig gelicht wordt, zal de ruil tot stand komen onder de 

opgenomen voorwaarden weergegeven bij punt 3.5 cursief, zonder opleg te betalen door de Partijen (ruil 

om niet). 

Artikel 4 

Alle kosten van deze Belofte zijn voor rekening van Partij Anderzijds, zijnde de gemeente Zwevegem. 

Alle kosten van de authentieke akte zijn voor rekening van Partij Anderzijds, zijnde de gemeente Zwevegem, 

inclusief de kosten voor de bodemattesten en de stedenbouwkundige inlichtingen. 

Artikel 5 

De gemeente Zwevegem, zijnde Partij Anderzijds, verkiest om aan Notaris Stan DEVOS, Helkijnstraat 82 te 

8554 SINT-DENIJS opdracht te geven voor het opmaken van het ontwerp van akte inzake ruiling van de 

grond, alsook de vereiste bodemattesten aan te vragen bij OVAM.  

De Intercommunale Leiedal zal hiertoe opdracht geven aan Notarissenassociatie DEVOS, TURPYN, MULLIE & 

VOET, Helkijnstraat 82 te 8554 SINT-DENIJS. 

Na ontvangst van de ontwerpakte inzake ruiling van de onroerende goederen, alsook de vereiste 

bodemattesten, deze ter goedkeuring voor te leggen aan de gemeenteraad. 

Artikel 6 

De Partijen ontslaan de heer Hypotheekbewaarder van de verplichting ambtshalve inschrijving te nemen bij 

de overschrijving van de authentieke akte. 

Artikel 7 

Een voor eensluidend verklaard afschrift van onderhavige gemeenteraadsbeslissing wordt ter kennisgeving 

overgemaakt aan de heer Etienne DECONINCK, Otegemstraat 10, bus 001, te 8550 ZWEVEGEM, alsook voor 

verder gevolg aan de Intercommunale LEIEDAL – T.a.v. de heer Denis BILLIET, President Kennedypark 10 

te 8500 KORTRIJK. 

 Raadslid Eliane Spincemaille verlaat de zaal voor behandeling van agendapunt 14. 



14.  Goedkeuring aanvullende ontwerpakte inzake vestigen van een recht van erfpacht door de 

gemeente Zwevegem aan VZW De Brug voor de gemeentelijke schoolgebouwen, gelegen 

Theophiel Toyeplein 8 te Zwevegem, Zwevegemstraat 8 te Otegem en Moense Beekstraat 

17 te Moen. 

Bevoegdheid 

Gemeentedecreet van 15 juli 2005 – artikels 42, 43 en 57 en Titel VIII – bestuurlijk toezicht en externe audit 

– hoofdstuk I bestuurlijk toezicht – artikel 248 tot en met 264. 

Juridische grond 

-  Besluit van de gemeenteraad van 26 september 2016 betreffende goedkeuring ontwerp van 

intentieovereenkomst en ontwerp van akte inzake vestigen van een recht van erfpacht door de gemeente 

Zwevegem aan VZW De Brug voor de gemeentelijke schoolgebouwen, gelegen Theophiel Toyeplein 8 te 

Zwevegem, Zwevegemstraat 8 te Otegem, en Moense Beekstraat 17 te Moen. 

- Wet van 10 januari 1824 over het recht van erfpacht. 
 

Verwijzingsdocumenten 

-  Intentieovereenkomst tussen de gemeente Zwevegem en VZW De Brug, Katholieke Basisscholen 

Zwevegem – Sint-Lodewijk – Deerlijk. 

-  Akte inzake vestiging van een recht van erfpacht verleden vóór Meester Baudouin MOERMAN, notaris te 

Kortrijk, op 15 november 2016. 

- Brief AGION d.d. 6 februari 2017 – verzoek om een aanvullende akte inzake vestiging van erfpachtrecht te 

bezorgen voorzien van opgenomen clausules van artikel 19 § 1 van de wet van 29 mei 1959. 

- Aanvullende ontwerpakte inzake vestiging van een recht van erfpacht.  

- Bodemattesten afgeleverd door OVAM op 31 augustus 2016. 

-  Plannetjes en uittreksels uit de kadastrale leggers met aanduiding kadastrale percelen gemeentelijke 

schoolgebouwen, gelegen Theophiel Toyeplein 8 te Zwevegem, Zwevegemstraat 8 te Otegem, en Moense 

Beekstraat 17 te Moen. 

Verzoek 

Verzoek van het Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs (AGION), Koning Albert II-laan 35 bus 15 

te 1030 BRUSSEL, gegeven op 6 februari 2017 aan VZW DE BRUG – Katholieke Basisscholen Zwevegem en 

Sint-Lodewijk, waarin verwezen wordt dat bij erfpacht of opstalrecht de clausules van artikel 19 § 1 van de 

wet van 29 mei 1959 dienen opgenomen te worden in de akte, waarbij VZW DE BRUG verzocht wordt een 

aanvullende akte te bezorgen, waarin deze clausules uitdrukkelijk worden in opgenomen. 

Motivering 

De gemeente Zwevegem is eigenaar van de volgende schoolgebouwen : 

 Theophiel Toyeplein 8 te ZWEVEGEM 

 Zwevegemstraat 8 te OTEGEM 

 Moense Beekstraat 17 te MOEN 

Al deze gebouwen werden door VZW DE BRUG (geheel of gedeeltelijk) gehuurd voor het inrichten van 

onderwijs. 

Partijen stelden vast dat aan deze gebouwen op korte termijn aanzienlijke investerings– en renovatiewerken 

moeten gebeuren, onder meer met betrekking tot verwarming, sanitair, speelplaatsrenovatie en algemene 

werken, die deels behoren tot de werken die volgens de wet en de plaatselijke gebruiken ten laste van de 

eigenaar-verhuurder komen. 

VZW DE BRUG is bereid deze werken uit te voeren voor eigen rekening, doch wenst deze werken te kaderen 

in een ruimere visie op haar investeringen op lange termijn. 



Zij wenste voor deze gebouwen een recht van erfpacht te bekomen, zodat zij voor deze werken kan 

gesubsidieerd worden door Agion. 

De gemeente ging akkoord om aan VZW DE BRUG voor deze gebouwen een recht van erfpacht toe te staan, 

op voorwaarde dat de hoofdbestemming van de gebouwen beperkt blijft tot het inrichten van basisonderwijs 

door de erfpachter. 

Partijen verklaarden dat dit recht van erfpacht zal vallen onder de wet op het erfpachtrecht, en onder 

bepaalde modaliteiten zou worden toegestaan. 

De gemeenteraad heeft in zitting van 26 september 2016 een beslissing genomen houdende goedkeuring 

ontwerp van intentieovereenkomst en ontwerp van akte inzake vestigen van een recht van erfpacht door de 

gemeente Zwevegem aan VZW DE BRUG voor de gemeentelijke schoolgebouwen, gelegen Theophiel 

Toyeplein 8 te Zwevegem, Zwevegemstraat 8 te Otegem, en Moense Beekstraat 17 te Moen. 

De akte inzake vestiging van een recht van erfpacht werd verleden vóór Meester Baudouin MOERMAN, 

notaris te Kortrijk, op 15 november 2016. 

Het recht van erfpacht werd toegestaan en aanvaard voor een duur van 50 jaar. 

Het aanvangsbedrag van de jaarlijkse canon wordt vastgesteld op 3.000,00 euro. 

De canon zal verhoogd worden met een forfaitair bedrag van telkens 1.000,00 euro en dit op 1 september 

2020, en op 1 september 2024, waarna de aangepaste canon verder zal gekoppeld blijven aan de index. 

De akte inzake vestiging van een recht van erfpacht werd verleden vóór Meester Baudouin MOERMAN, 

notaris te Kortrijk, op 15 november 2016. 

Op 6 februari 2017 werd door het Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs (AGION), Koning Albert 

II-laan 35 bus 15 te 1030 BRUSSEL, een schrijven gericht aan VZW DE BRUG – Katholieke Basisscholen 

Zwevegem en Sint-Lodewijk, waarin verwezen wordt dat bij erfpacht of opstalrecht de hiernavolgende 

clausules van artikel 19 § 1 van de wet van 29 mei 1959 dienen opgenomen te worden in de akte, meer 

bepaald : 

 Dit zakelijk recht zal slechts vervreemd of met een zakelijk recht bezwaard mogen worden met de 

instemming van de Raad van Bestuur van AGION. 

 Bij het einde van de erfpacht zal de eigenaar een vergoeding verschuldigd zijn aan de erfpachter gelijk 

aan de meerwaarde die op dat tijdstip zal ontstaan door de aan de gebouwen aangebrachte 

verbouwingen of nieuw opgerichte gebouwen met subsidiëring via AGION. 

Hiervoor wordt VZW DE BRUG verzocht een aanvullende akte te bezorgen, waar deze clausules uitdrukkelijk 

in opgenomen worden. 

De aanvullende ontwerpakte inzake vestigen van een recht van erfpacht werd opgemaakt door Meester 

Katrien DEVAERE, notaris te Kortrijk, vennoot van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een 

besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “BOES & DEVAERE, GEASSOCIEERDE NOTARISSEN”, 

met zetel te Kortrijk, Rijselsestraat 20, waarbij de hiernavolgende overeenkomst werd vastgelegd tussen : 

ENERZIJDS 

De gemeente ZWEVEGEM, publiekrechtelijk rechtspersoon, met zetel in het Gemeentepunt te 8550 

Zwevegem, Blokkestraat 29 bus 1, met ondernemingsnummer 0207.484.582, vertegenwoordigd door het 

college van burgemeester en schepenen voor wie optreedt : 

- De heer DOUTRELUINGNE Marc, Burgemeester, geboren te Kortrijk op 4 oktober 1955 

(rijksregisternummer 55.10.04-349.77), wonende te 8554 Zwevegem (Sint-Denijs), Priesterstraat 6 

- De heer VANLANGENHOVE Jan, Gemeentesecretaris, geboren te Zwevegem op 14 december 1968 

(rijksregisternummer 68.12.14-301.15), wonende te 8550 Zwevegem, Beekstraat 51, zijnde “de 

eigenaar” 

EN ANDERZIJDS 



De vereniging zonder winstoogmerk “DE BRUG – KATHOLIEKE BASISSCHOLEN ZWEVEGEM EN SINT-

LODEWIJK – DEERLIJK, met maatschappelijke zetel te 8550 Zwevegem, Theophiel Toyeplein 8. Opgericht bij 

onderhandse akte van 27 juni 1994, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 14 december 

1994 onder nummer 1994-12-17/020454. Rechtspersonenregister Gent afdeling Kortrijk 0453.903.877. 

Krachtens artikel 21 van de statuten vertegenwoordigd door twee bestuurders samen optredend, met name:  

- Mevrouw DEVAERE Katrien Lucie Adrienne, geboren te Kortrijk op 25 augustus 1961, 

(rijksregisternummer 61.08.25-204.92), wonende te 8550 Zwevegem, Kortrijkstraat 83. 

- De heer DE CLERCQ Frank Robert Lucretia, geboren te Kortrijk op 5 maart 1964, (rijksregisternummer 

64.05.03-315.04), wonende te 8550 Zwevegem, Rozendreef 28, zijnde “de erfpachter”. 

VOORAFGAANDE VERKLARINGEN 

Bij akte verleden voor notaris Baudouin Moerman te Kortrijk op 15 november 2016, overgeschreven op het 

eerste hypotheekkantoor te Kortrijk onder de formaliteit 64-T-24/11/2016-10466, werd door de gemeente 

Zwevegem een recht van erfpacht gevestigd in voordeel van de VZW De Brug-Katholieke Basisscholen 

Zwevegem en Sint-Lodewijk-Deerlijk. 

In voormelde akte werden ingevolge materiële vergissing de clausules voorgeschreven door artikel 19 

paragraaf 1 van de wet van 29 mei 1959, niet opgenomen. 

AANVULLING 

Partijen verklaren in aanvulling van de akte van 15 november 2016 : volgende clausule toe te voegen aan de 

voorwaarden van het erfpachtrecht : 

“Het zakelijk recht zal slechts vervreemd of met een zakelijk recht bezwaard mogen worden met de 

instemming van de Raad van Bestuur van AGION. 

Bij het einde van de erfpacht zal de eigenaar een vergoeding verschuldigd zijn aan de erfpachter gelijk aan 

de meerwaarde die op dat tijdstip zal ontstaan door de aan de gebouwen aangebrachte verbouwingen of 

nieuw opgerichte gebouwen met subsidiëring via AGION.” 

De notaris bevestigt dat huidige akte voor de uitvoering moet worden samen gelezen en één ondeelbaar 

geheel vormen met de oorspronkelijke akte van 15 november 2016, en dat voor het overige de gegevens 

van deze akte ongewijzigd blijven. 

Partijen komen overeen dat deze akte van 15 november 2016, samen met huidige akte één geheel vormt en 

dat zij samen uitvoerbaar zijn. 

Alle kosten van deze akte en van haar uitvoering zijn ten laste van de erfpachter, zijnde de vereniging 

zonder winstoogmerk “DE BRUG – KATHOLIEKE BASISSCHOLEN ZWEVEGEM EN SINT-LODEWIJK-

DEERLIJK”. 

De bodemattesten werden afgeleverd door OVAM op 31 augustus 2016. 

BESLUIT 

EENPARIG 

Artikel 1 

De voorgelegde aanvullende ontwerpakte tot vestiging van een recht van erfpacht door de gemeente 

Zwevegem, zijnde “de eigenaar”, met betrekking tot de gemeentelijke schoolgebouwen, gelegen Theophiel 

Toyeplein 8 te Zwevegem, Zwevegemstraat 8 te Otegem en Moense Beekstraat 17 te Moen, aan de 

vereniging zonder winstoogmerk “DE BRUG – KATHOLIEKE BASISSCHOLEN ZWEVEGEM EN SINT-

LODEWIJK-DEERLIJK”, met maatschappelijke zetel te 8550 Zwevegem, Theophiel Toyeplein 8, opgemaakt 

door Meester Katrien DEVAERE, notaris te Kortrijk, vennoot van de burgerlijke vennootschap onder de vorm 

van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “BOES & DEVAERE, GEASSOCIEERDE 

NOTARISSEN”, met zetel te Kortrijk, Rijselsestraat 20, goed te keuren. 



Bij akte verleden voor notaris Baudouin Moerman te Kortrijk op 15 november 2016, overgeschreven op het 

eerste hypotheekkantoor te Kortrijk onder de formaliteit 64-T-24/11/2016-10466, werd door de gemeente 

Zwevegem een recht van erfpacht gevestigd in voordeel van de VZW De Brug-Katholieke Basisscholen 

Zwevegem en Sint-Lodewijk-Deerlijk. 

In voormelde akte werden ingevolge materiële vergissing de clausules voorgeschreven door artikel 19 

paragraaf 1 van de wet van 29 mei 1959, niet opgenomen. 

Partijen verklaren in aanvulling van de akte van 15 november 2016 : volgende clausule toe te voegen aan de 

voorwaarden van het erfpachtrecht : 

“Het zakelijk recht zal slechts vervreemd of met een zakelijk recht bezwaard mogen worden met de 

instemming van de Raad van Bestuur van AGION. 

Bij het einde van de erfpacht zal de eigenaar een vergoeding verschuldigd zijn aan de erfpachter gelijk aan 

de meerwaarde die op dat tijdstip zal ontstaan door de aan de gebouwen aangebrachte verbouwingen of 

nieuw opgerichte gebouwen met subsidiëring via AGION.” 

De notaris bevestigt dat huidige akte voor de uitvoering moet worden samen gelezen en één ondeelbaar 

geheel vormen met de oorspronkelijke akte van 15 november 2016, en dat voor het overige de gegevens 

van deze akte ongewijzigd blijven. 

Partijen komen overeen dat deze akte van 15 november 2016, samen met huidige akte één geheel vormt en 

dat zij samen uitvoerbaar zijn. 

Artikel 2 

Alle kosten van deze akte en van haar uitvoering zijn ten laste van de erfpachter, zijnde de vereniging 

zonder winstoogmerk “DE BRUG – KATHOLIEKE BASISSCHOLEN ZWEVEGEM EN SINT-LODEWIJK-

DEERLIJK”. 

Artikel 3 

De Hypotheekbewaarder wordt ontslagen ambtshalve inschrijving te nemen bij de overschrijving van 

onderhavige akte. 

Artikel 4 

Een voor eensluidend verklaard afschrift van onderhavige gemeenteraadsbeslissing wordt overgemaakt aan 

de vereniging zonder winstoogmerk “DE BRUG – KATHOLIEKE BASISSCHOLEN ZWEVEGEM en SINT-

LODEWIJK-DEERLIJK”, met maatschappelijke zetel te 8550 ZWEVEGEM, Theophiel Toyeplein 8, alsook aan 

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “BOES & DEVAERE, GEASSOCIEERDE 

NOTARISSEN”, T.a.v. Meester Katrien DEVAERE, met zetel te 8500 KORTRIJK, Rijselsestraat 20, om na het 

verstrijken van de termijn voor schorsing of vernietiging door de toezichthoudende overheid dan over te 

gaan tot het verlijden van de akte. 

 Raadslid Eliane Spincemaille komt de zaal binnen en neemt verder deel aan de 

vergadering. 

15.  Goedkeuring opdracht met bepaling gunningswijze voor het bijplaatsen van 

verwarmingselementen in auditieruimte DKO/colorguard OC De Brug. 

Bevoegdheid 

Gemeentedecreet artikel 43 §2 11°. 

Juridische grond 

- De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake 

overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en latere wijzigingen. 

- De wet van 17 juni 2016 betreffende overheidsopdrachten en latere wijzigingen. 



- Het Koninklijk Besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren en 

latere wijzigingen. 

- Het Koninklijk Besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de 

overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken en latere wijzigingen. 

- Ministerieel besluit van 25 juni 2013 houdende overdracht van bevoegdheid door de Minister van 

Landsverdediging inzake het plaatsen en uitvoeren van werken, leveringen en diensten, inzake 

vervreemding en diverse uitgaven. 

- De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en latere 

wijzigingen. 

- Het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur. 

- Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, meer bepaald artikels 248 tot en met 264 

betreffende het bestuurlijk toezicht. 

Verwijzingsdocumenten 

Opdrachtdocumenten pr-cbo-17-20 en raming, opgemaakt door dienst gebouwen. 

Motivering  

In navolging van de uitgevoerde werken in de vroegere Apollo, kunnen de colorguards van Calypso nu 

verhuizen naar hun nieuwe locatie. Dit wil zeggen dat de ruimte waar de colorguards zich nu bevinden vrij 

komt. Hier zal DKO een auditieruimte maken. Dit houdt in dat er bepaalde aanpassingswerken in deze 

ruimte moeten gebeuren. Eén ervan is de aanpassing van de verwarming. Momenteel is de ruimte verwarmd 

door een luchtverhitter van Calypso. Calypso zal deze verwijderen, waardoor de gemeente nieuwe 

verwarmingselementen dient te plaatsen. 

Voor deze opdracht werd door de dienst gebouwen, opdrachtdocumenten pr-cbo-17-20 opgemaakt met een 

totale raming van 10.000,00 euro excl. btw of 10.600,00 euro incl. 6 % btw verlegd en waarbij voorgesteld 

wordt deze opdracht te gunnen bij middel van een onderhandelingsprocedure. 

Financiële gevolgen 

Overzicht 

Budgetjaar Investerings-

enveloppe 

Beleidsitem Algemene 

rekening 

Actie Raming incl. btw 

verlegd 

2017 IE-BD 6.2 082000 221007 AC 6.2.4.01 10.600,00 euro 

Gunningsprocedure 

Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. 

BESLUIT 

EENPARIG 

Artikel 1 

Goedkeuring wordt verleend aan de opdracht voor het bijplaatsen van verwarmingselementen in 

auditieruimte DKO/colorguard OC De Brug, conform opdrachtdocumenten pr-cbo-17-20, opgemaakt door 

dienst gebouwen met een totale raming van 10.000,00 euro excl. btw of 10.600,00 euro incl. 6 % btw 

verlegd. 

Artikel 2 

Deze opdracht wordt gegund bij middel van een onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. 

Artikel 3 

De nodige kredieten worden aangewezen onder budgetsleutel IE-BD 6.2 – BI 082000 – AR 221007 – AC 

6.2.4.01 van het budget 2017. 



 Raadslid Bart Colson verlaat de zaal voor behandeling van agendapunt 16. 

 Raadslid Davy Nys verlaat de vergadering (wegens ziekte) voor de rest van de zitting. 

16.  Goedkeuring opdracht met bepaling gunningswijze voor het vernieuwen van dakdichting 

in gemeenteschool Ter Winckele. 

Bevoegdheid 

Gemeentedecreet artikel 43 §2 11°. 

Juridische grond 

- De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake 

overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en latere wijzigingen. 

- De wet van 17 juni 2016 betreffende overheidsopdrachten en latere wijzigingen. 

- Het Koninklijk Besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren en 

latere wijzigingen. 

- Het Koninklijk Besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de 

overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken en latere wijzigingen. 

- Ministerieel besluit van 25 juni 2013 houdende overdracht van bevoegdheid door de Minister van 

Landsverdediging inzake het plaatsen en uitvoeren van werken, leveringen en diensten, inzake 

vervreemding en diverse uitgaven. 

- De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en latere 

wijzigingen. 

- Het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur. 

- Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, meer bepaald artikels 248 tot en met 264 

betreffende het bestuurlijk toezicht. 

Verwijzingsdocumenten 

Opdrachtdocumenten pr-cbo-17-21 en raming, opgemaakt door dienst gebouwen. 

Motivering  

In gemeenteschool Ter Winckele is er ernstige schade aan plafonds door waterinsijpeling afkomstig van het 

lekkend dak. Het dak dient heel dringend en volledig vernieuwd te worden. 

Voor deze opdracht werd door de dienst gebouwen, opdrachtdocumenten pr-cbo-17-21 opgemaakt met een 

totale raming van 27.715,00 euro excl. btw of 29.377,90 euro incl. 6 % btw verlegd en optie en waarbij 

voorgesteld wordt deze opdracht te gunnen bij middel van een onderhandelingsprocedure. 

Financiële gevolgen 

Overzicht 

Budgetjaar Investerings-

enveloppe 

Beleidsitem Algemene 

rekening 

Actie Raming incl. btw 

verlegd 

2017 IE-OB 080001 221007 - 29.377,90 euro 

Gunningsprocedure 

Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. 

BESLUIT 

EENPARIG 

Artikel 1 



Goedkeuring wordt verleend aan de opdracht voor het vernieuwen van dakdichting in gemeenteschool Ter 

Winckele, conform opdrachtdocumenten pr-cbo-17-21, opgemaakt door dienst gebouwen met een totale 

raming van 27.715,00 euro excl. btw of 29.377,90 euro incl. 6 % btw verlegd en optie. 

Artikel 2 

Deze opdracht wordt gegund bij middel van een onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. 

Artikel 3 

De nodige kredieten worden aangewezen onder budgetsleutel IE-OB – BI 080001 – AR 221007 van het 

budget 2017. 

Raadslid Bart Colson verlaat de vergadering tijdens de behandeling van agendapunt 16. 

Raadslid Davy Nys verlaat de vergadering (wegens ziekte) tijdens de behandeling van agendapunt 16 en tot 

het einde van de zitting. 

 Raadslid Bart Colson komt de zaal binnen en neemt verder deel aan de vergadering. 

17.  Goedkeuring opdracht met bepaling der gunningswijze voor het vervangen van divers 

feestmateriaal 2017. 

Bevoegdheid 

Gemeentedecreet artikel 43 §2 11°. 

Juridische grond 

- De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake 

overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en latere wijzigingen. 

- De wet van 17 juni 2016 betreffende overheidsopdrachten en latere wijzigingen. 

- Het Koninklijk Besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren en 

latere wijzigingen. 

- Het Koninklijk Besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de 

overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken en latere wijzigingen. 

- Ministerieel besluit van 25 juni 2013 houdende overdracht van bevoegdheid door de Minister van 

Landsverdediging inzake het plaatsen en uitvoeren van werken, leveringen en diensten, inzake 

vervreemding en diverse uitgaven. 

- De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en latere 

wijzigingen. 

- Het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur. 

- Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, meer bepaald artikels 248 tot en met 264 

betreffende het bestuurlijk toezicht. 

Verwijzingsdocumenten 

Opdrachtdocumenten pr-wri-17-01, 02, 03, 04 en 05 en bijhorende ramingen, opgemaakt door dienst 

feestelijkheden. 

Motivering  

Er is nood aan vervanging van oud of kapot feestmateriaal. 

Voor deze opdracht werd door de dienst feestelijkheden, opdrachtdocumenten pr-wri-17-01, 02, 03, 04 en 

05 opgemaakt met een raming van : 



 

en waarbij voorgesteld wordt deze opdracht te gunnen bij middel van onderhandelingsprocedures. 

Voor de 5 delen werden 5 bestekken opgemaakt aangezien voor elk deel andere leveranciers zullen 

aangeschreven worden. De 5 delen worden ter administratieve vereenvoudiging in 1 besluit ter goedkeuring 

voorgelegd aan de gemeenteraad. 

Financiële gevolgen 

Overzicht 

Budgetjaar Investerings-

enveloppe 

Beleidsitem Algemene 

rekening 

Actie Raming incl. btw 

2017 IE-OB 071000 230000 - 24.978,03 euro 

Gunningsprocedure 

Onderhandelingsprocedures zonder bekendmaking. 

BESLUIT 

EENPARIG 

Artikel 1 

Goedkeuring wordt verleend aan de opdracht voor het vervangen van divers feestmateriaal 2017, conform 

opdrachtdocumenten pr-wri-17-01, 02, 03, 04 en 05, opgemaakt door dienst feestelijkheden met een totale 

raming van 20.643,00 euro excl. btw of 24.978,03 euro incl. btw. 

Artikel 2 

Deze opdracht wordt gegund bij middel van onderhandelingsprocedures zonder bekendmaking. 

Artikel 3 

De nodige kredieten worden aangewezen onder budgetsleutel IE-OB – BI 071000 – AR 230000 van het 

budget 2017. 

18.  Goedkeuring opdracht met bepaling gunningswijze voor de aanleg van een urnenveld fase 

1 op begraafplaats Kappaert in Zwevegem 2017. 

Bevoegdheid 

Gemeentedecreet artikel 43 §2 11°. 

Juridische grond 

- De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake 

overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en latere wijzigingen. 

- De wet van 17 juni 2016 betreffende overheidsopdrachten en latere wijzigingen. 

- Het Koninklijk Besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren en 

latere wijzigingen. 

- Het Koninklijk Besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de 

overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken en latere wijzigingen. 

Omschrijving excl. btw incl. btw

Deel 1 : bakfrigo 900,00 1.089,00

Deel 2 : stoelen en hoezen 11.795,00 14.271,95

Deel 3 : audiovisuele middelen 1.900,00 2.299,00

Deel 4 : aanhangwagen voor herasafsluitingen 2.500,00 3.025,00

Deel 5 : elektrisch materiaal 3.548,00 4.293,08

TOTAAL 20.643,00 24.978,03



- Ministerieel besluit van 25 juni 2013 houdende overdracht van bevoegdheid door de Minister van 

Landsverdediging inzake het plaatsen en uitvoeren van werken, leveringen en diensten, inzake 

vervreemding en diverse uitgaven. 

- De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en latere 

wijzigingen. 

- Het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur. 

- Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, meer bepaald artikels 248 tot en met 264 

betreffende het bestuurlijk toezicht. 

Verwijzingsdocumenten 

Opdrachtdocumenten pr-cca-17-05 en raming, opgemaakt door dienst wegen en infrastructuur. 

Motivering  

Momenteel zijn er nog 3 urnenvelden beschikbaar op begraafplaats Kappaert. Om de continuïteit van het 

bijzetten in urnenveld niet in het gevaar te brengen, dient een uitbreiding met een nieuw urnenveld te 

gebeuren, dit volgens de meerjarenplanning begraafplaatsen 2014-2019. 

Voor deze opdracht werd door de dienst wegen en infrastructuur, opdrachtdocumenten pr-cca-17-05 

opgemaakt met een totale raming van 9.580,00 euro excl. btw of 11.591,80 euro incl. btw verlegd en 

waarbij voorgesteld wordt deze opdracht te gunnen bij middel van een onderhandelingsprocedure. 

Financiële gevolgen 

Overzicht 

Budgetjaar Investerings-

enveloppe 

Beleidsitem Algemene 

rekening 

Actie Raming incl. btw 

verlegd 

2017 IE-OB 099000 222007 - 11.591,80 euro 

Gunningsprocedure 

Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. 

BESLUIT 

EENPARIG 

Artikel 1 

Goedkeuring wordt verleend aan de opdracht voor de aanleg urnenveld fase 1 op begraafplaats Kappaert in 

Zwevegem 2017 conform opdrachtdocumenten pr-cca-17-05, opgemaakt door dienst wegen en 

infrastructuur met een totale raming van 9.580,00 euro excl. btw of 11.591,80 euro incl. btw verlegd. 

Artikel 2 

Deze opdracht wordt gegund bij middel van een onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. 

Artikel 3 

De nodige kredieten worden aangewezen onder budgetsleutel IE-OB – BI 099000 – AR 222007 van het 

budget 2017. 

19.  Participatie wijkwerken regio Zuid-West-Vlaanderen. 

Bevoegdheid 

Gemeentedecreet. 

Juridische grond 

- Decreet wijk-werken , goedgekeurd door het Vlaamse Parlement op 5 juli 2017. 

- Beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen Zwevegem van 25 oktober 2017 betreffende 

toekenning van de opdracht wijk-werkorganisatie. 



Verwijzingsdocumenten 

- Nota ‘Aanpak wijk-werken in Zuid-West-Vlaanderen’. 

- Nota ‘Wijk-werken : naar 1 wijk-werkorganisator met subregionale werking?’. 

Situering 

Binnen het decreet wijkwerken worden de lokale besturen verantwoordelijk gesteld voor het uitoefenen van 

de regierol voor de organisatie van wijk-werken. 

Binnen dit decreet moet het lokaal bestuur een keuze maken m.b.t de oprichting van een organisator wijk-

werken. 

Volgens het decreet moet voldaan worden aan een minimale schaalgrootte van zestigduizend inwoners om 

wijk-werken te organiseren en kan een bestaande OCMW-vereniging titel VIII, hoofdstuk 1 van het decreet 

van 19 december 2008 betreffende de organisatie van OCMW organisator van wijk-werken zijn. 

De mogelijkheid bestaat om lokale antennes en een bundeling van krachten op subregionaal niveau te 

ontwikkelen binnen een samenwerkingsverband. 

Het OCMW van Zwevegem is stichtend deelgenoot is van OCMW-vereniging W13. 

Indien de OCMW-vereniging W13 zelf optreedt als organisator “wijk-werken”, dan moet deze opdracht 

expliciet opgenomen worden in de statuten. 

De conferentie van burgemeesters heeft op 8 september 2017 en in een verdiepend overleg op 14 

september 2017 het voorstel geformuleerd om de organisatie van wijk-werken te structureren op het niveau 

van de OCMW-vereniging W13.  

Het college van Burgemeester en Schepenen heeft in zitting op 25 oktober 2017 beslist de opdracht wijk-

werkorganisatie toe te kennen aan W13. 

VDAB en VVSG van de Vlaamse gemeenten verwachten tegen 31 oktober 2017 een formele beslissing met 

opgave van welke gemeenten samen het wijk-werken zullen organiseren en welke  de structuur zal zijn 

waarbinnen de organisatie van wijk-werken verloopt. 

Verzoek 

De opdracht ‘wijk-werkorganisator’ toe te vertrouwen aan de OCMW vereniging W13 en de statuten va W13 

in die zin aan te passen. 

BESLUIT 

EENPARIG 

Artikel 1 

De gemeenteraad verklaart zich akkoord om de opdracht “organisator wijk-werken” toe te kennen aan de 

OCMW-Vereniging W13 (Titel VIII, hoofdstuk 1 van het decreet van 19 december 2008 betreffende de 

organisatie van OCMW) met de maatschappelijke zetel in President Kennedypark 10, 8500 Kortrijk. 

Artikel 2 

De gemeenteraad gaat akkoord met de volgende noodzakelijke statutenwijziging om bovenvermelde te 

realiseren: 

Toevoeging in art.3 van de statuten van W13: 

J) Optreden als organisator wijk-werken  overeenkomstig het decreet wijk-werken van 7 juli 2017 voor die 

deelgenoten die de opdracht wijk-werken toekennen aan W13. 

20.  Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst voor de realisatie van het project Watertoren 

Transfo Zwevegem 

Bevoegdheid 

Gemeentedecreet artikel 42. 

Verwijzingsdocumenten 



- Aanmeldingsformulier voor het project Watertoren Transfo Zwevegem. 

- Schrijven Westtoer dd. 23 mei 2017 betreffende selectie van het project “Watertoren Transfo Zwevegem” 

en financiering. 

-  Samenwerkingsovereenkomst voor de realisatie van het project Watertoren Transfo Zwevegem tussen de 

Gemeente Zwevegem en Westtoer. 

-  Besluit van het college van burgemeester schepenen van 2 oktober 2017 betreffende goedkeuring 

samenwerkingsovereenkomst voor de realisatie van het project Watertoren Transfo Zwevegem. 

Motivering 

Het project Watertoren Transfo Zwevegem werd geselecteerd voor financiering in kader van het project 

“Horizon 2025”. Westtoer en de gemeente Zwevegem wensen hieromtrent enkele afspraken te maken 

volgens bijgaande samenwerkingsovereenkomst die loopt tot 31 december 2025. 75% van de projectkost 

wordt gefinancierd door de provincie West-Vlaanderen en Westtoer met een maximum van 107.811 euro 

BTW inbegrepen op een raming van 143.748 euro BTW inbegrepen. De gemeente neemt de functie aan van 

bouwheer met alle rechten en plichten hieraan verbonden. Westtoer staat in voor de algemene coördinatie 

en kwaliteitsopvolging. Het college van burgemeester en schepenen keurde de samenwerkingsovereenkomst 

goed in zitting van 2 oktober 2017. 

BESLUIT 

EENPARIG 

Artikel 1 

De samenwerkingsovereenkomst tussen de Gemeente Zwevegem en Westtoer voor de realisatie van het 

project Watertoren Transfo Zwevegem (bijlage 2017-49), wordt goedgekeurd. 

Artikel 2 

De samenwerkingsovereenkomst gaat in op datum van ondertekening en vervalt op 31 december 2025. 

Artikel 3 

De burgemeester en secretaris worden gemachtigd om deze overeenkomst te tekenen namens de Gemeente 

Zwevegem. 

21.  Collectieve hospitalisatieverzekering vanaf 1 januari 2018. 

Bevoegdheid 

Gemeentedecreet artikel 42 en 43. 

Juridische grond 

-  Besluit van de gemeenteraad van 26 november 2001 houdende de toekenning van een 

hospitalisatieverzekering aan het personeel m.i.v. 1 januari 2002 en het vaststellen van het reglement voor 

de toekenning van de hospitalisatieverzekering en de beslissing om toe te treden tot de collectieve 

verzekering die de RSZPPO via De Gemeenschappelijke Sociale Dienst voorstelt. 

-  Besluit van de gemeenteraad van 19 december 2016 betreffende de goedkeuring van de wijzigingen 

rechtspositieregeling van het gemeentepersoneel. 

- Wet van 18 maart 2016 tot overname van in het bijzonder de Gemeenschappelijke Sociale Dienst (GSD) 

van de dienst voor de bijzondere socialezekerheidsstelsels, door de federale pensioendienst (FPD). 

-  Omzendbrief BA 2000/14 van 22 december 2000 van de Vlaamse minister van Binnenlandse 

aangelegenheden betreffende de verplichte toekenning van een hospitalisatieverzekering aan het 

personeel van de lokale besturen. 

- Sectoraal akkoord 1999-2001 voor het personeel van de lokale overheden van de Vlaamse Gemeenschap, 

meegedeeld bij omzendbrief nummer BA 2001-03 van 27 april 2001. 

http://cobra.zwevegem.local/DocumentAgendapunt/GetDocument/95134


Verwijzingsdocumenten 

Mededeling Gemeenschappelijke Sociale Dienst (GSD) m.b.t. de collectieve hospitalisatieverzekering FPD-AG 

Insurance. 

Situering 

Gemeente en OCMW Zwevegem zijn reeds vele jaren aangesloten op de collectieve hospitalisatieverzekering. 

Zoals vele besturen hebben we de collectieve verzekering tussen RSZPPO en Ethias voor de periode 2011-

2013 overgenomen. Vanaf 1 april 2014 werd deze verzekering jaarlijks verlengd. 

De FPD heeft in naam van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten een offerteaanvraag 

georganiseerd, conform de wet op de overheidsopdrachten. Deze werd toegekend aan AG Insurance voor 

een duur van 4 jaar. De huidige raamovereenkomst met Ethias werd dan ook door de FPD opgezegd en zal 

stoppen op 31 december 2017. 

Advies 

Visum van de financieel beheerder conform artikel 94 1° en artikel 160 §2 van het gemeentedecreet. 

Motivering 

AG Insurance neemt de collectieve hospitalisatieverzekering over vanaf 1 januari 2018.  

Dit raamcontract staat opnieuw open voor alle lokale besturen. 

Financiële gevolgen 

Overzicht 

Budgetjaar Investerings-

enveloppe 

Beleidsitem Algemene 

rekening 

Actie Raming incl. 

btw 

2018 - 011200 623101 - 40.000 EUR 

2019 - 011200 623101 - 40.000 EUR 

2020 - 011200 623101 - 40.000 EUR 

2021 - 011200 623101 - 40.000 EUR 

BESLUIT 

EENPARIG 

Artikel 1 

Het gemeentebestuur Zwevegem zal toetreden tot de collectieve verzekering “Verzorgingskosten bij 

hospitalisatie of ernstige ziekte” die de FPD heeft afgesloten met AG Insurance. De toetreding zal ingaan op 

1 januari 2018. 

Artikel 2 

Het bestuur neemt de premie van deze verzekering volledig ten laste in de uitgebreide formule voor zijn 

statutaire en contractuele personeelsleden, volgens de modaliteiten in de rechtspositieregeling. 

Artikel 3 

De vrijwillige toetreding tot de voornoemde verzekering houdt voor het aangesloten bestuur de verbintenis 

in, de bijzondere en algemene bepalingen, van het lastenboek FPD/S300/2017/03, in acht te nemen. 

Artikel 4 

Een exemplaar van dit raadsbesluit wordt aan de FPD overgemaakt. 

V 1. Door een raadslid aangevraagd agendapunt: "Onroerenderfgoedgemeente". 

In de brief dd. 17 oktober 2017 waarin raadslid Eliane Spincemaille, namens de CD&V-fractie, vraagt om 

bovengenoemd punt aan de agenda toe te voegen, wordt gesteld: 

1. Situering 



In aanpassing 2 van het MJBP 2016-2019 staat voor actie AC6.6.1.04 een budget van 10 000 EUR in 2016 

en 5 000 EUR in 2017 ingeschreven. Deze actie is “ontvoogding inzake onroerend erfgoed (zgn. 

Onroerenderfgoedgemeente) al dan niet in samenwerking met andere gemeenten.  

Anderzijds wordt elke inwoner opgeroepen om zijn zeg te doen over de gemeentelijke Inventaris 

Bouwkundig Erfgoed. (zie oproep website ea). 

2. Probleemstelling 

Bewoners en zeker zij die op de inventaris voorkomen zitten met vele vragen. Ook de CD&V-fractie wil graag 

verduidelijking in de gemeenteraad.  

3. Vragen 

1  Is de erkenning als onroerenderfgoedgemeente aangevraagd? Reeds verkregen?  

2  Bij een erkenningsaanvraag hoort een actieplan en moet ook aangetoond worden dat de gemeente 

voldoet aan de Vlaamse beleidsprioriteiten.  Zijn die documenten reeds opgemaakt? Is dit het 

document opgemaakt door Leiedal?  

3  Zijn aan de erkenning subsidies gekoppeld die de gemeente kan verkrijgen? Zal de gemeente 

subsidies voorzien voor de eigenaars ikv een op te maken reglement?  

4.  Op basis van welke criteria werd de inschaling gedaan? Door wie? Wie zal advies geven i.v.m. 

aanvragen voor aanpassingen?  

5  Zijn de gevolgen enkel voor de publiek zichtbare gedeeltes of voor de volledige eigendom?  

6  Welke rol speelt Leiedal in het verdere verhaal?  

7  Volstaat het budget van 15 000 EUR?  

Namens het College van Burgemeester en Schepenen antwoordt schepen Johan Rollez op de 

gestelde vragen: 

1. Is de erkenning als onroerenderfgoedgemeente aangevraagd? Reeds verkregen?  

Er is geen erkenning als onroerenderfgoedgemeente aangevraagd.  

De erkenning aanvragen kan enkel in het eerste en het vierde jaar van de BBC, concreet: voor 15 januari 

2017. De volgende mogelijkheid is voor 15 januari 2020.  

Bij het opstellen van het meerjarenplan in het begin van de legislatuur waren de voordelen interessant, 

vooral de ontvoogding in verband met bouwaanvragen voor panden op de vastgestelde Inventaris 

Onroerend Erfgoed. Door wijzigingen in het Vlaamse Onroerenderfgoedbeleid is die bevoegdheid sinds 1 

januari 2017 zonder meer overgeheveld naar de gemeenten. Zwevegem neemt deze bevoegdheid erg ter 

harte, vandaar de actieve opbouw van een onroerenderfgoedbeleid. 

De inschatting op vandaag is dat een erkenning als onroerenderfgoedgemeente niet opportuun is omdat de 

jaarlijkse rapporteringslast niet opweegt tegen de overblijvende voordelen. 

2. Bij een erkenningsaanvraag hoort een actieplan en moet ook aangetoond worden dat de gemeente 

voldoet aan de Vlaamse beleidsprioriteiten. Zijn die documenten reeds opgemaakt? Is dit het document 

opgemaakt door Leiedal?  

Vraag zonder voorwerp. Zie vorige vraag. 

3. Zijn aan de erkenning subsidies gekoppeld die de gemeente kan verkrijgen? Zal de gemeente subsidies     

voorzien voor de eigenaars i.k.v. een op te maken reglement? 

Er zijn geen subsidies verbonden aan de erkenning als onroerenderfgoedgemeente. 

Het gemeentebestuur overweegt subsidies maar onderzoekt eerst of er budgettaire ruimte is en wat de 

eventuele modaliteiten zouden kunnen zijn. Het lopende participatietraject rond het Actieplan Bouwkundig 

Erfgoed staat open voor suggesties. 

4. Op basis van welke criteria werd de inschaling gedaan? Door wie? Wie zal advies geven i.v.m. aanvragen 

voor aanpassingen? 



De criteria voor de voorlopige inschaling staan duidelijk in de brochure ‘Actieplan Bouwkundig Erfgoed’ en 

zijn vooral bouwkundig en stedenbouwkundig van aard. De eerste inschaling is gedaan door de 

Intergemeentelijke Onroerenderfgoeddienst (IOED) Leiedal. 

Die inschaling is vervolgens geëvalueerd door de gemeentelijke Commissie Bouwkundig Erfgoed. Het 

resultaat van die oefening is de voorlopige Gemeentelijke Inventaris Bouwkundig Erfgoed die onderwerp is 

van het lopende participatietraject.  

De insteken van de burgers, die ook geschiedkundig, socio-cultureel, economisch, … van aard kunnen zijn, 

zullen worden beoordeeld door de Commissie Bouwkundig Erfgoed, samen met de IOED Leiedal. Die 

oefening moet leiden tot een definitieve gemeentelijke inventaris die als leidraad zal dienen voor onder meer 

de dienst stedenbouw. 

5. Zijn de gevolgen enkel voor de publiek zichtbare gedeeltes of voor de volledige eigendom? 

De gevolgen zijn voor de erfgoedwaarden van de betrokken panden. Doorgaans gaat het over zaken die 

zichtbaar zijn van op het openbaar domein maar dat kunnen ook interieurelementen zijn voor zover ze 

gekend zijn. In het laatste geval zal het beleid vrijwel uitsluitend gericht zijn op overleg en stimuleren om 

waardevolle interieurelementen te bewaren en – indien mogelijk – te ontsluiten, aangezien afdwingen 

onmogelijk is. 

6. Welke rol speelt Leiedal in het verdere verhaal?  

De IOED Leiedal zal ons verder begeleiden in het traject om tot een definitieve gemeentelijke inventaris te 

komen, via expertise en communicatieve ondersteuning. 

7. Volstaat het budget van 15 000 EUR?  

Het voorziene budget zal in principe volstaan. 

 

Raadslid Eliane Spincemaille vraagt de gemeenteraad om te stemmen over twee principes in 

het kader van het behandeld agendapunt: 

1/  respect voor het eigendomsrecht;  

2/  wat het interieur betreft zijn er geen afdwingbare voorschriften. 

De burgemeester antwoordt dat dit niet kan, dit moest op voorhand gevraagd worden.   

De vraag om te stemmen over deze twee principes kan niet ter zitting voorgelegd worden. 

22.  Goedkeuring notulen vorige zitting. 

De notulen van de gemeenteraadszitting d.d. 25 september 2017 worden met eenparigheid van stemmen 

goedgekeurd. 

 

De zitting wordt gesloten om 21.57 uur. 

 

Namens de gemeenteraad: 

 

De gemeentesecretaris De  burgemeester-voorzitter 

 

 

 

Jan Vanlangenhove Marc Doutreluingne 


