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Provincieraadsbesluit 

betreft APB De Gavers 

Sluiting vereffening APB De Gavers 31 maart 2020 

bevoegde gedeputeerde Anna Maria Charlier 

1.   Feitelijke en juridische gronden 

 
Het provinciedecreet van 9 december 2005. 
 
Het besluit van 18 december 2003 van de Vlaamse minister van Binnenlands 
Bestuur houdende de goedkeuring van het besluit van 11 september 2003 van 
de provincieraad betreffende de oprichting van het autonoom provinciebedrijf 
provinciaal domein De Gavers. 
 
Het besluit van 11 september 2003 van de Provincieraad houdende de 
organisatie van het provinciaal domein De Gavers als autonoom 
provinciebedrijf met ingang van 1 januari 2004 en houdende de goedkeuring 
van de statuten en latere wijzigingen. 
 
Het besluit van de provincieraad van 16 oktober 2019 waarbij de inkanteling 
van het autonoom provinciebedrijf De Gavers met ingang van 1 januari 2020 in 
het Provinciebestuur werd goedgekeurd en waarbij de provinciegriffier Albert 
De Smet en de financieel beheerder Stefaan Desmet als vereffenaars werden 
aangesteld. 
 
Het besluit van de deputatie van 19 december 2019 waarbij de overname van 
het personeel van het Autonoom Provinciebedrijf werd geregeld. 

2.   Motivering 

 
De Provincieraad besliste op 16 oktober 2019 tot een inkanteling van het 
Autonoom Provinciebedrijf in het Provinciebestuur en dit met ingang van 1 
januari 2020. Als gevolg hiervan ging het Autonoom Provinciebedrijf met 
ingang van 1 januari 2020 in vereffening. 
 
De Provincieraad stelde op 16 oktober 2019 eveneens de provinciegriffier 
Albert De Smet en de financieel beheerder Stefaan Desmet als vereffenaars 
aan. 
 
De vereffenaars maakten een verslag op van hun werkzaamheden, die in het 
bijzonder betrekking hadden op drie domeinen, namelijk de overdracht van het 
personeel en het patrimonium van het APB De Gavers en op de financiële 
afwikkeling van de vereffening. 
 

1. Personeel 

dossiernummer: 
2001997 
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De overname van het personeel werd geregeld door het deputatiebesluit van 
19 december 2019. De overname gebeurde met inachtname van de Europese 
en Belgische regels met betrekking tot het behoud van de rechten van 
werknemers bij wijziging van werkgever ingevolge overname, zoals uitgewerkt 
in het protocol afgesloten met de vakorganisaties op 11 september 2019. Er 
werden 61,5 VTE (64 hoofden) overgedragen.  
 
Na 1 januari gebeurden er nog enkele rechtzettingen:  
- De prestatiebreuk van 1 personeelslid werd gewijzigd van voltijds naar 4/5. 
- 1 personeelslid werkte nog 1 dag. 
- Van 1 personeelslid werd de geldelijke en de schaalanciënniteit aangepast. 
 

2. Patrimonium 

Op 17 januari 2020 meldden de vereffenaars aan FOD Financiën de 
ingebruikname van de polyvalente zaal ‘De Doos’ per 23 september 2016. 
 
Op 26 maart 2020 werd de akte verleden tussen het APB in vereffening en het 
provinciebestuur waarbij het recht van opstal op een aantal onroerende 
goederen met wederzijdse instemming vervroegd werd beëindigd en een 
verkoop van onroerende goederen werd geregeld. 
 
De opstalgever, in casu het provinciebestuur, trad vanaf 1 januari 2020 uit 
kracht van de wet in de eigendom van alle gebouwen, werken en beplantingen 
die door de opstalhouder, in casu het APB De Gavers, tijdens de duur van het 
opstalrecht werden opgericht en uitgevoerd. Dit gebeurde zonder vergoeding. 
 
De verkoop van een aantal onroerende goederen door het APB in vereffening 
aan het provinciebestuur gebeurde voor een bedrag van 868 750,28 EUR. Dit 
is de boekwaarde van de betrokken overgedragen onroerende goederen. Het 
provinciebestuur bekomt de eigendom van de goederen de dag volgend op de 
dag waarop de provincieraad de vereffening goedkeurt. 
 

3. Financiën 

De vereffenaars stonden gedurende drie maanden in voor de vereffening van 
de activa en de passiva van het APB De Gavers. De vereffeningsrekening van 
het APB, voor de periode van 1 januari 2020 tot 31 maart 2020, werd 
opgemaakt per 31 maart 2020. De vereffeningsrekening van het APB bestaat 
uit een eindbalans en een staat van opbrengsten en kosten. 
 
Het balanstotaal bedraagt 8 282 232,71 EUR. Alle schulden waren op 31 maart 
vereffend. De eindbalans bestaat uit het netto actief van 8 282 232,71 EUR 
(passiefzijde) en de vlottende activa ten bedrage van 1 305 718,92 EUR en de 
vaste activa ten bedrage van 6 976 513,79 EUR. 
 
De staat van opbrengsten en kosten sluit op 31 maart 2020 af met een positief 
resultaat van 3 920 875,37 EUR. Dit positief resultaat wordt veroorzaakt door 
de saldering (de volledige verrekening) van vroeger door het provinciebestuur 
aan het APB toegekende investeringssubsidies. 
 
In het eerste kwartaal van 2020 werden nog een aantal kleinere uitgaven en 
ontvangsten gerealiseerd die gebaseerd waren op verbintenissen die 
dateerden van voor 1 januari 2020. Er waren in 2020 evenwel geen nieuwe 
budgettaire verrichtingen meer. De vereffeningsrekening bevat dan ook, na 
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overleg met het Agentschap Binnenlands Bestuur en het Rekenhof, geen 
budgettair luik. 
 
De vereffeningsrekening werd nagekeken door het revisorenkantoor 
Vandelanotte uit Aalst. Het resterende nettoactief, zoals blijkt uit de 
vereffeningsrekening, wordt overgedragen aan het provinciebestuur. Indien er 
na de sluiting van de vereffening alsnog vorderingen en schulden van het APB 
De Gavers zouden opduiken, ongeacht de oorsprong of het bedrag ervan, 
gaan die eveneens over naar het provinciebestuur als rechtsopvolger van het 
APB. 
 
Gezien het verslag van de vereffeningsverrichtingen kan de provincieraad de 
vereffenaars ontlasten van hun opdracht, de vereffening sluiten en kwijting 
verlenen aan de vereffenaars en de bestuurders van het APB De Gavers. 

3.   Besluit 

Met 28 ja-stemmen, bij 7 onthoudingen 
 
Artikel 1 
 
Aan de bestuurders van het Autonoom Provinciebedrijf wordt kwijting verleend 
voor hun mandaat. 
 
Artikel 2 
 
Het vereffeningsverslag opgemaakt door de vereffenaars de provinciegriffier 
Albert De Smet en de financieel beheerder Stefaan Desmet van datum 7 mei 
2020 wordt goedgekeurd 
Aan de vereffenaars de provinciegriffier Albert De Smet en de financieel 
beheerder Stefaan Desmet, wordt kwijting verleend voor hun opdracht. 
 
Artikel 3 
 
De vereffening van het Autonoom Provinciebedrijf wordt afgesloten. 
 
Artikel 4 
 
Het resterende netto actief van het APB De Gavers wordt overgedragen aan 
het provinciebestuur. 
 
Artikel 5 
 
Een afschrift van dit besluit wordt bezorgd aan de vereffenaars en aan de 
bestuurders van het Autonoom Provinciebedrijf. 

Gent, 27 mei 2020 

namens de Provincieraad: 

De provinciegriffier, De voorzitter, 

Albert De Smet Phaedra Van Keymolen 
 


