
Provincieraad van Oost-Vlaanderen 

NOTULEN VAN DE ZITTING VAN 27 MEI 2020 

In toepassing van de artikelen 33, 176 en 177 van het provinciedecreet. 

Opening van de zitting: 14.25 uur 

Aanwezigen:  
Voorzitter: Phaedra Van Keymolen  

Christian Bauwens, Bart Blommaert, Hilde Bruggeman, Annemie Charlier, 
Carola De Brandt, Philippe De Coninck, Karlijn Deene, Lut De Jaeger, 
Vera De Merlier, Hilde De Sutter, Greet De Troyer, Elisabet Dooms, Olaf Evrard, 
Riet Gillis, Leentje Grillaert, Steve Herman, Peter Hertog, Henk Heyerick, 
Filip Liebaut, Bruno Matthys, Hans Mestdagh, Kurt Moens, Walter Roggeman, 
Koen Roman, Eric Scheire, Kenneth Taylor, Marleen Van De Populiere, Stefaan 
Van Gucht, Filip Van Laecke, Martine Verhoeve, Bart Vermaercke, An Vervliet, 
Joop Verzele, Kristof Windels  

Waarnemend Gouverneur: Didier Detollenaere 
Provinciegriffier: Albert De Smet 

Liet zich voor deze vergadering verontschuldigen: Lena Van Boven 

OPENBARE ZITTING 

DE VOORZITTER GEEFT VOORAFGAANDELIJK UITLEG OVER HET VERLOOP VAN 
DEZE DIGITALE ZITTING VAN DE PROVINCIERAAD 

PUNT 1. 
PROVINCIERAAD – SAMENSTELLING 
PROVINCIERAADSLID ERIC SCHEIRE: KENNISGEVING EINDE VERHINDERING 
AKTENEMING VAN DE BEËINDIGING VAN DE PERIODE VAN VERHINDERING EN VAN DE 
HEROPNAME VAN HET MANDAAT 

Tussenkomst: Eric Scheire 

De Provincieraad van Oost-Vlaanderen neemt akte. 

PUNT 2. 
PROVINCIERAAD – SAMENSTELLING 
SAMENSTELLING FRACTIES EN COMMISSIES 
KENNISNEMING VAN DE ACTUALISERING VAN DE SAMENSTELLING VAN DE N-VA-FRACTIE 
EN VAN DE COMMISSIE(S) 

N-VA-fractie: 
Kurt Moens  
Anna Maria Charlier   
An Vervliet fractievoorzitter 
Walter Roggeman  
Marleen Van De Populiere  
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Bart Vermaercke  
Karlijn Deene  
Eric Scheire fractieondervoorzitter 

 

1ste commissie 2de commissie 
Effectief lid Plaatsvervangend lid Effectief lid Plaatsvervangend lid 

Marleen Van De 
Populiere 

Walter Roggeman Eric Scheire  Bart Vermaercke 

Bart Vermaercke Walter Roggeman Karlijn Deene  Marleen Van De 
Populiere 

Karlijn Deene Walter Roggeman An Vervliet Bart Vermaercke 

Eric Scheire An Vervliet Walter Roggeman Marleen Van De 
Populiere 

 
De Provincieraad van Oost-Vlaanderen neemt kennis van de nieuwe samenstelling 
van de N-VA-fractie en van de beleidscommissies 

PUNT 3. 
TOEVOEGING BIJ SPOEDEISENDHEID AAN DE AGENDA 
VOORSTEL VAN MOTIE INZAKE HET BEHOUD VAN DE VOORZIENE INVESTERINGSMIDDELEN 
VOOR DE SPOORVERBINDING L204 TUSSEN GENT EN TERNEUZEN  

Tussenkomsten :Greet De Troyer, Bruno Matthys 
 
De motivatie van de spoedeisendheid is de dringende nood aan een Oost-Vlaams 
signaal t.a.v. de hogere overheid gelet op het belang van dit dossier. Door de 
Covid-19-crisis heeft dit voorstel van motie al vertraging opgelopen en om te 
verhinderen dat er nog meer vertraging dreigt, wordt de spoedeisende behandeling 
van dit voorstel noodzakelijk geacht. 

Stemming over de toevoeging aan de agenda. 

Aard van de stemming : openbaar  
Aantal uitgebrachte stemmen : 34 
Aantal ja-stemmen : 34 
Aantal nee-stemmen : - 
Aantal onthoudingen : - 

Goedgekeurd  

PUNT 4. 
MAATSCHAPPIJEN 
POM OOST-VLAANDEREN 
AANSTELLING COMMISSARIS-REVISOR 

Bevoegde gedeputeerde : Kurt Moens 
Verslag nummer 2001778 van 07 05 2020 

Aanduiding: de bvba Verheyden, Heyvaert en Co 
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Tussenkomsten :geen 

Aard van de stemming : geheim  
Aantal uitgebrachte stemmen : 35 
Aantal ja-stemmen : 35 
Aantal nee-stemmen : - 
Aantal onthoudingen : - 

Goedgekeurd 

De Provincieraad van Oost-Vlaanderen, 

1.   Feitelijke en juridische gronden 

Provinciedecreet van 9 december 2005 en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 
57 §3. 5°. 

Artikel 59 van Afdeling 4 van Hoofdstuk V van de statuten van de POM Oost-
Vlaanderen. 

2.   Motivering 

Volgens artikel 59 wordt het toezicht op de financiële toestand en op de 
jaarrekeningen van de POM, evenals op de regelmatigheid van de verrichtingen, 
weer te geven in de jaarrekening, vanuit het oogpunt van het decreet, de statuten 
of de beheersovereenkomst, uitgeoefend dor een college van commissarissen. Dit 
college van commissarissen wordt benoemd door de provincieraad en bestaat uit 
een commissaris-revisor, lid van het Instituut der Bedrijfsrevisoren en uit twee 
provincieraadsleden die geen lid van de raad van bestuur mogen zijn. Deze twee 
provincieraadsleden werden op 30 januari 2019 door de provincieraad benoemd. 

De bvba Verheyden, Heyvaert en Co is de huidige bedrijfsrevisor. 

3.   Besluit 

Artikel 1 
De bvba Verheyden, Heyvaert en Co wordt aangeduid als commissaris-revisor van 
de POM Oost-Vlaanderen. 

Artikel 2 
De opdracht wordt verleend voor de periode die samenvalt met het mandaat van 
de twee commissarissen aangeduid uit de provincieraad. 
Dit geldt tot aan de vernieuwing van de raad van bestuur van de POM na de 
eerstvolgende verkiezingen van de provincieraad. 

PUNT 5. 
EREDIENSTEN 
ISLAMITISCHE GEMEENSCHAP TEVHID CAMII TE GENT 
AKTENEMING VAN HET BUDGET 2020 EN VAN HET VERSLAG/DE CONCLUSIES 
“BETROKKENHEID BIJ DE LOKALE GEMEENSCHAP” 

Bevoegde gedeputeerde : Kurt Moens 
Verslag nummer 2001718 van 07 05 2020 

Tussenkomsten :Bart Blommaert, Olaf Evrard, Bruno Matthys 
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De Provincieraad van Oost-Vlaanderen neemt akte. 

De Provincieraad van Oost-Vlaanderen, 

1.   Feitelijke en juridische gronden 

Artikelen 41-52/1 en 272 van het Decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële 
organisatie en werking van de erkende erediensten.  

Besluit van de Vlaamse Regering van 30 september 2005 houdende vaststelling 
van de criteria voor de erkenning van de plaatselijke kerk- en 
geloofsgemeenschappen van de erkende erediensten.  

Besluit van de Vlaamse Regering van 13 oktober 2006 houdende het algemeen 
reglement op de boekhouding van de besturen van de erkende erediensten en van 
de centrale besturen van de erkende erediensten.  

Ministerieel Besluit van 27 november 2006 tot vaststelling van de modellen van de 
boekhouding van de besturen van de eredienst en ter uitvoering van artikel 46 van 
het Besluit van de Vlaamse Regering van 13 oktober 2006 houdende het 
algemeen reglement op de boekhouding van de besturen van de erkende 
erediensten en van de centrale besturen van de erkende erediensten.  

Omzendbrief BA-2005/2 van 25 februari 2005 betreffende de toepassing van het 
Decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de 
erkende erediensten op de erediensten, georganiseerd op provinciaal niveau.  

Omzendbrief BB-2008/01 van 22 februari 2008 – Toepassing van het Decreet van 
7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende 
erediensten.  

Omzendbrief BB-2013/01 van 1 maart 2013 met betrekking tot de boekhouding 
van de besturen van de eredienst.  

Meerjarenplan 2020-2025 van de Islamitische Gemeenschap Tevhid Camii te 
Gent, goedgekeurd door de provincieraad in zitting van 29 januari 2020. 

Budget 2020 van de Islamitische Gemeenschap Tevhid Camii te Gent, vergezeld 
van een verslag over de betrokkenheid bij het geheel van de lokale gemeenschap 
en van een gunstig advies van het erkend representatief orgaan, vastgesteld door 
het comité van deze gemeenschap op 17 maart 2020 en ingediend bij de Provincie 
op 15 april 2020. 

Voorstel van de deputatie van 7 mei 2020. 

2.   Motivering 

2.1. Budget 2020 

De financiële nota van het budget 2020 is opgemaakt conform de modellen van het 
Ministerieel Besluit van 27 november 2006. 
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Daarnaast heeft het comité een beknopte beleidsnota bij het budget 2020 
toegevoegd. 

De provinciale exploitatietoelage zal 26.500 EUR bedragen en past binnen het 
goedgekeurd MJP. In het MJP 2020-2025 is voor het jaar 2020 dezelfde toelage 
voorzien. 

Zowel de exploitatieontvangsten als exploitatie-uitgaven liggen in lijn met het 
goedgekeurd MJP. De exploitatieontvangsten belopen 12.428,23 EUR, de 
exploitatie-uitgaven 39.435 EUR. 

De exploitatieontvangsten bestaan hoofdzakelijk uit inkomsten uit omhalingen. 

De exploitatie-uitgaven hebben in hoofdzaak betrekking op uitgaven in verband 
met het gebouw van de eredienst (huur, nutsvoorzieningen, verzekeringen, 
schoonmaak, …). Daarnaast worden ook uitgaven m.b.t. de viering van de 
eredienst (verbruiksgoederen, materieel, …) en het bestuur van de eredienst 
(administratie, …) voorzien. 

Voor het jaar 2020 worden er geen investeringen voorzien. 

2.2. Verslag over de betrokkenheid bij het geheel van de lokale 
gemeenschap 

Artikel 2, §2, 8° van hogervermeld Besluit van de Vlaamse Regering van 
30 september 2005 bepaalt dat bij het indienen van het jaarlijks budget telkens een 
verslag moet worden gevoegd over de concrete toepassing van de betrokkenheid 
van de plaatselijke kerk- of geloofsgemeenschap bij het geheel van de lokale 
gemeenschap.  

De betrokken geloofsgemeenschap is deze verplichting nagekomen en heeft 
samen met het budget 2020 zo’n verslag ingediend, waarover de provincie zich 
thans dient uit te spreken. In dit verband bepaalt hogervermeld artikel 2, §2, 8° dat 
de deputatie dan een afschrift van dit verslag naar de gouverneur moet sturen, 
eventueel samen met haar bemerkingen over de toepassing van dit artikel. Verder 
voorziet de procedure dat, als de deputatie of de gouverneur bemerkingen 
formuleren over de toepassing van dit artikel, de gouverneur hierover zal 
rapporteren aan de Vlaamse Regering binnen een termijn van 30 dagen, samen 
met zijn advies ter zake. 

Het ingediende verslag beantwoordt aan wat redelijkerwijze mag worden verwacht. 
De deputatie meent dan ook geen formele bemerkingen te moeten meegeven in 
haar brief aan de gouverneur, maar geeft hierbij wel aan in welke zin dit verslag 
een antwoord biedt op de verschillende elementen die worden gevraagd door 
hogervermeld artikel 2, §2, 8° van het Besluit van de Vlaamse Regering van 
30 september 2005: 

– uit het verslag blijkt dat deze islamitische gemeenschap gemiddeld zo’n 
700 gelovigen bereikt, gaande van zo’n 80 gelovigen bij de dagelijkse gebeden 
tot zo’n 1.500 gelovigen bij de feestgebeden; 

– uit de stukken blijkt dat de leden van het comité de Nederlandse taal machtig 
zijn en deze taal ook hanteren in hun contacten met derden; 
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– uit de stukken blijkt ook dat deze islamitische gemeenschap de nodige 
contacten onderhoudt met de stad Gent. 

Samenvattend kan dan ook worden geconcludeerd dat: 

− M.b.t. het budget 2020 

Uit onderzoek is gebleken dat het voorliggend budget 2020 inhoudelijk 
verantwoord en noodzakelijk is en boekhoudkundig correct werd uitgevoerd.  

Verder blijkt dat het budget 2020 past in het goedgekeurd MJP 2020-2025, 
waardoor kan worden volstaan met een aktename door de provincieraad.  

− M.b.t. het verslag over de betrokkenheid bij het geheel van de lokale 
gemeenschap 

Het ingediende verslag beantwoordt aan wat redelijkerwijze mag worden 
verwacht. De deputatie meent dan ook geen formele bemerkingen te moeten 
meegeven in haar brief aan de gouverneur, maar zal in deze brief wel 
aangeven in welke zin dit verslag een antwoord biedt op de verschillende 
elementen die worden gevraagd door hogervermeld artikel 2, §2, 8° van het 
Besluit van de Vlaamse Regering van 30 september 2005. 

Ook hier kan worden volstaan met een aktename door de provincieraad. 

3.   Besluit 

Artikel 1  
De provincieraad neemt akte van het budget 2020 van de Islamitische 
Gemeenschap Tevhid Camii, met zetel te F. Ferrerlaan 214 A, 9000 Gent. 

Artikel 2  
De provincieraad neemt akte van het verslag over de concrete toepassing van de 
betrokkenheid van de Islamitische Gemeenschap Tevhid Camii bij het geheel van 
de lokale gemeenschap en van de conclusies van de deputatie bij dit verslag. 

Artikel 3  
Een afschrift van dit besluit zal naar het comité van de Islamitische Gemeenschap 
Tevhid Camii en naar het erkend representatief orgaan worden verzonden. 

PUNT 6. 
EREDIENSTEN 
ISLAMITISCHE GEMEENSCHAP KEVSER MOSKEE TE AALST 
AKTENEMING VAN HET BUDGET 2020 EN VAN HET VERSLAG/DE CONCLUSIES 
“BETROKKENHEID BIJ DE LOKALE GEMEENSCHAP” 

Bevoegde gedeputeerde : Kurt Moens 
Verslag nummer 2001717 van 14 05 2020 

Tussenkomsten :geen 

De Provincieraad van Oost-Vlaanderen neemt akte. 
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De Provincieraad van Oost-Vlaanderen, 

1.   Feitelijke en juridische gronden 

Artikelen 41-52/1 en 272 van het Decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële 
organisatie en werking van de erkende erediensten.  

Besluit van de Vlaamse Regering van 30 september 2005 houdende vaststelling 
van de criteria voor de erkenning van de plaatselijke kerk- en 
geloofsgemeenschappen van de erkende erediensten.  

Besluit van de Vlaamse Regering van 13 oktober 2006 houdende het algemeen 
reglement op de boekhouding van de besturen van de erkende erediensten en van 
de centrale besturen van de erkende erediensten.  

Ministerieel Besluit van 27 november 2006 tot vaststelling van de modellen van de 
boekhouding van de besturen van de eredienst en ter uitvoering van artikel 46 van 
het Besluit van de Vlaamse Regering van 13 oktober 2006 houdende het 
algemeen reglement op de boekhouding van de besturen van de erkende 
erediensten en van de centrale besturen van de erkende erediensten.  

Omzendbrief BA-2005/2 van 25 februari 2005 betreffende de toepassing van het 
Decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de 
erkende erediensten op de erediensten, georganiseerd op provinciaal niveau.  

Omzendbrief BB-2008/01 van 22 februari 2008 – Toepassing van het Decreet van 
7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende 
erediensten.  

Omzendbrief BB-2013/01 van 1 maart 2013 met betrekking tot de boekhouding 
van de besturen van de eredienst.  

Meerjarenplan 2020-2025 van de Islamitische Gemeenschap Kevser Moskee te 
Aalst, goedgekeurd door de provincieraad in zitting van 19 februari 2020. 

Budget 2020 van de Islamitische Gemeenschap Kevser Moskee te Aalst, 
vergezeld van een verslag over de betrokkenheid bij het geheel van de lokale 
gemeenschap en van een gunstig advies van het erkend representatief orgaan, 
vastgesteld door het comité van deze gemeenschap op 7 april 2020 en ingediend 
bij de provincie op 20 april 2020. 

Voorstel van de deputatie van 7 mei 2020. 

2.   Motivering 

2.1. Budget 2020 

De financiële nota van het budget 2020 is opgemaakt conform de modellen van 
het Ministerieel Besluit van 27 november 2006.  

Daarnaast heeft het comité een beknopte beleidsnota bij het budget 2020 
toegevoegd. 
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De provinciale exploitatietoelage zal 35.400 EUR bedragen en past binnen het 
goedgekeurd MJP. In het MJP 2020-2025 is voor het jaar 2020 dezelfde toelage 
voorzien. 

Zowel de exploitatieontvangsten als exploitatie-uitgaven liggen in lijn met het 
goedgekeurd MJP. De exploitatieontvangsten belopen 8.157,27 EUR, de 
exploitatie-uitgaven 43.120 EUR. 

De exploitatieontvangsten bestaan uitsluitend uit inkomsten uit omhalingen en de 
tussenkomst van de vzw in de gemeenschappelijke kosten. 

De exploitatie-uitgaven hebben in hoofdzaak betrekking op uitgaven in verband 
met het gebouw van de eredienst (huur, nutsvoorzieningen, verzekeringen, 
schoonmaak, …). Daarnaast worden ook uitgaven m.b.t. de viering van de 
eredienst (verbruiksgoederen, materieel, …) en het bestuur van de eredienst 
(administratie, …) voorzien. 

Voor het jaar 2020 worden er geen investeringen voorzien. 

2.2. Verslag over de betrokkenheid bij het geheel van de lokale 
gemeenschap 

Artikel 2, §2, 8° van hogervermeld Besluit van de Vlaamse Regering van 
30 september 2005 bepaalt dat bij het indienen van het jaarlijks budget telkens een 
verslag moet worden gevoegd over de concrete toepassing van de betrokkenheid 
van de plaatselijke kerk- of geloofsgemeenschap bij het geheel van de lokale 
gemeenschap.  

De betrokken geloofsgemeenschap is deze verplichting nagekomen en heeft 
samen met het budget 2020 zo’n verslag ingediend, waarover de provincie zich 
thans dient uit te spreken. In dit verband bepaalt hogervermeld artikel 2, §2, 8° dat 
de deputatie dan een afschrift van dit verslag naar de gouverneur moet sturen, 
eventueel samen met haar bemerkingen over de toepassing van dit artikel. Verder 
voorziet de procedure dat, als de deputatie of de gouverneur bemerkingen 
formuleren over de toepassing van dit artikel, de gouverneur hierover zal 
rapporteren aan de Vlaamse Regering binnen een termijn van 30 dagen, samen 
met zijn advies ter zake. 

Het ingediende verslag beantwoordt aan wat redelijkerwijze mag worden verwacht. 
De deputatie meent dan ook geen formele bemerkingen te moeten meegeven in 
haar brief aan de gouverneur, maar geeft hierbij wel aan in welke zin dit verslag 
een antwoord biedt op de verschillende elementen die worden gevraagd door 
hogervermeld artikel 2, §2, 8° van het Besluit van de Vlaamse Regering van 
30 september 2005:  

− uit het verslag blijkt dat deze islamitische gemeenschap zo’n 1.595 gelovigen 
bereikt; 

− uit de stukken blijkt dat de leden van het comité de Nederlandse taal machtig 
zijn en deze taal ook hanteren in hun contacten met derden; 

− uit de stukken blijkt ook dat deze islamitische gemeenschap de nodige 
contacten onderhoudt met de stad Aalst. 
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Samenvattend kan dan ook worden geconcludeerd dat: 

− M.b.t. het budget 2020 

Uit onderzoek is gebleken dat het voorliggend budget 2020 inhoudelijk 
verantwoord en noodzakelijk is en boekhoudkundig correct werd uitgevoerd.  

Verder blijkt dat het budget 2020 past in het goedgekeurd MJP 2020-2025, 
waardoor kan worden volstaan met een aktename door de provincieraad.  

− M.b.t. het verslag over de betrokkenheid bij het geheel van de lokale 
gemeenschap 

Het ingediende verslag beantwoordt aan wat redelijkerwijze mag worden 
verwacht. De deputatie meent dan ook geen formele bemerkingen te moeten 
meegeven in haar brief aan de gouverneur, maar zal in deze brief wel 
aangeven in welke zin dit verslag een antwoord biedt op de verschillende 
elementen die worden gevraagd door hogervermeld artikel 2, §2, 8° van het 
Besluit van de Vlaamse Regering van 30 september 2005. 

Ook hier kan worden volstaan met een aktename door de provincieraad. 

3.   Besluit 

Artikel 1  
De provincieraad neemt akte van het budget 2020 van de Islamitische 
Gemeenschap Kevser Moskee, met zetel te Binnenstraat 7, 9300 Aalst.  

Artikel 2  
De provincieraad neemt akte van het verslag over de concrete toepassing van de 
betrokkenheid van de Islamitische Gemeenschap Kevser Moskee bij het geheel 
van de lokale gemeenschap en van de conclusies van de deputatie bij dit verslag. 

Artikel 3  
Een afschrift van dit besluit zal naar het comité van de Islamitische Gemeenschap 
Kevser Moskee en naar het erkend representatief orgaan worden verzonden. 

PUNT 7. 
EREDIENSTEN 
ISLAMITISCHE GEMEENSCHAP HICRET CAMII TE SINT-NIKLAAS 
GOEDKEURING MEERJARENPLAN 2020 - 2025 

Bevoegde gedeputeerde : Kurt Moens 
Verslag nummer 2001458 van 14 05 2020 

Tussenkomsten : geen 

Aard van de stemming : openbaar  
Aantal uitgebrachte stemmen : 35 
Aantal ja-stemmen : 30 
Aantal nee-stemmen : 5 
Aantal onthoudingen : - 
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Goedgekeurd 

De Provincieraad van Oost-Vlaanderen, 

1.   Feitelijke en juridische gronden 

Artikelen 41-52/1 en 272 van het Decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële 
organisatie en werking van de erkende erediensten.  

Besluit van de Vlaamse Regering van 13 oktober 2006 houdende het algemeen 
reglement op de boekhouding van de besturen van de erkende erediensten en van 
de centrale besturen van de erkende erediensten.  

Ministerieel Besluit van 27 november 2006 tot vaststelling van de modellen van de 
boekhouding van de besturen van de eredienst en ter uitvoering van artikel 46 van 
het Besluit van de Vlaamse Regering van 13 oktober 2006 houdende het 
algemeen reglement op de boekhouding van de besturen van de erkende 
erediensten en van de centrale besturen van de erkende erediensten.  

Omzendbrief BA-2005/2 van 25 februari 2005 betreffende de toepassing van het 
Decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de 
erkende erediensten op de erediensten, georganiseerd op provinciaal niveau.  

Omzendbrief BB-2008/01 van 22 februari 2008 – Toepassing van het Decreet van 
7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende 
erediensten.  

Omzendbrief BB-2013/01 van 1 maart 2013 met betrekking tot de boekhouding 
van de besturen van de eredienst.  

Meerjarenplan 2020-2025 van de Islamitische Gemeenschap Hicret Camii te Sint-
Niklaas, vastgesteld door het comité van deze gemeenschap op 25 januari 2020 
en ingediend bij de Provincie op 29 januari 2020. 
Advies van het erkend representatief orgaan, ontvangen door de Provincie op 6 
maart 2020, waarbij het meerjarenplan 2020-2025 van de Islamitische 
Gemeenschap Hicret Camii gunstig werd geadviseerd. 

2.   Motivering 

2.1. Bespreking meerjarenplan 2020-2025 

Het MJP 2020-2025 bestaat uit 3 onderdelen, meer bepaald: 

1° een financiële nota;  
2° een strategische nota;  
3° een afsprakennota.  

2.1.1. Financiële nota 

De financiële nota van het MJP is opgemaakt conform het model van het 
Ministerieel Besluit van 27 november 2006 en bestaat uit een exploitatieluik en 
een investeringsluik. 
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Omdat in het officieel model enkel wordt gerapporteerd op hoofdlijnen, werd voor 
de duidelijkheid en transparantie een bijkomende tabel “detail financiële nota 
MJP” toegevoegd, waarin een verdere uitsplitsing van de bedragen en een extra 
toelichting terug te vinden is (zie bijlage 02). 

Een 1ste ontwerp van financiële nota werd besproken tijdens het decretaal overleg 
van 23 oktober 2019 tussen een afvaardiging van het eredienstbestuur en een 
afvaardiging van de provincie. Tijdens dit decretaal overleg werd 
overeenstemming bereikt over een aantal bijsturingen die in voorliggende 
financiële nota zijn verwerkt. 

Het exploitatieluik sluit elk jaar in evenwicht af door het inschrijven van volgende 
provinciale exploitatietoelagen: 
 

Jaar 2020 46.100 EUR 
Jaar 2021 53.300 EUR 
Jaar 2022 53.100 EUR 
Jaar 2023 53.900 EUR 
Jaar 2024 54.700 EUR 
Jaar 2025 55.500 EUR 

De exploitatieontvangsten bestaan uitsluitend uit inkomsten uit omhalingen. 

De exploitatie-uitgaven hebben in hoofdzaak betrekking op uitgaven in verband 
met het gebouw van de eredienst (huur, nutsvoorzieningen, verzekeringen, 
schoonmaak, …). Daarnaast worden ook uitgaven m.b.t. de viering van de 
eredienst (verbruiksgoederen, materieel, …) en het bestuur van de eredienst 
(administratie, …) voorzien. 

De exploitatietoelage 2020 is aanzienlijk lager dan de exploitatietoelagen voorzien 
in de periode 2021-2025, aangezien in 2020 een overschot van 5.983 EUR uit 
voorgaande jaren in rekening wordt gebracht. 

De fluctuatie van de cijfers over de jaren heen is te verklaren doordat een 
jaarlijkse indexatie van 1,5% in rekening wordt gebracht. Tevens worden er in het 
jaar 2020 en 2021 enkele éénmalige exploitatie-uitgaven voorzien.  

Ook in het investeringsluik worden een aantal éénmalige uitgaven voorzien die 
betrekking hebben op de inrichting van de gebedsruimte. 

Het investeringsluik sluit in evenwicht af door het inschrijven van volgende 
provinciale investeringstoelagen: 
 

Jaar 2020 15.000 EUR aankoop tapijten 
Jaar 2020 15.000 EUR schilderwerken binnen 

Er worden geen andere investeringen voorzien met provinciale tussenkomst. 

2.1.2. Strategische nota 

Het comité heeft tevens een strategische nota ingediend, waarin de bedragen 
opgenomen in de financiële nota van het MJP verder worden toegelicht. 
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2.1.3. Afsprakennota 

De dienst Juridische Aangelegenheden & Bestuurszaken heeft een ontwerp van 
afsprakennota gemaakt, waarin de belangrijkste principes van het 
Eredienstendecreet, de verschillende uitvoeringsbesluiten en omzendbrieven en 
de reeds geldende algemene en financiële afspraken tussen het eredienstbestuur 
en de provincie werden opgenomen.  

Het ontwerp van afsprakennota werd bezorgd aan het eredienstbestuur, met de 
vraag om eventuele vragen en opmerkingen met betrekking tot dit ontwerp 
schriftelijk te bezorgen aan de dienst.  

Het ontwerp van afsprakennota werd eveneens besproken tijdens het decretaal 
overleg van 23 oktober 2019 tussen een afvaardiging van het eredienstbestuur en 
een afvaardiging van de provincie.  

Het eredienstbestuur heeft hierbij geen opmerkingen geformuleerd, zodat deze 
afsprakennota kan worden goedgekeurd door de provincieraad en ter 
ondertekening kan worden voorgelegd aan het comité van de Islamitische 
Gemeenschap Hicret Camii. 

2.2. Conclusie  

Samenvattend kan worden gesteld dat het voorliggende MJP 2020-2025 
inhoudelijk verantwoord en noodzakelijk is en boekhoudkundig correct werd 
uitgevoerd. Het MJP kan worden goedgekeurd. 

3.   Besluit 

Artikel 1  
De provincieraad keurt het MJP 2020-2025 van de Islamitische Gemeenschap 
Hicret Camii, met zetel te Hazewindstraat 47, 9100 Sint-Niklaas, goed.  

Dit MJP 2020-2025 bestaat uit 3 onderdelen, meer bepaald:  

1° een financiële nota;  

2° een strategische nota;  

3° een afsprakennota, luidend als volgt: 

AFSPRAKENNOTA 

Tussen:  

de Provincie Oost-Vlaanderen, met zetel in het Provinciehuis, 
Gouvernementstraat 1, 9000 Gent, handelend in uitvoering van de beslissing van 
de provincieraad van (datum) en vertegenwoordigd door de deputatie, voor wie 
optreden de heer Kurt Moens, gedeputeerde voor onder meer erediensten en 
vrijzinnigencentra, en de heer Albert De Smet, provinciegriffier, hierna genoemd 
"de Provincie"  



 NOTULEN 

Provincieraad van 27 mei 2020 13 

en  

de Islamitische Gemeenschap Hicret Camii, met zetel te Hazewindstraat 47, 9100 
Sint-Niklaas, vertegenwoordigd door het Comité, voor wie optreden de heer Ali 
Alci, voorzitter, en de heer Kose Recep, secretaris, hierna genoemd "de 
Gemeenschap"  

wordt overeengekomen wat volgt:  

HOOFDSTUK 1 – MEERJARENPLAN  

Artikel 1  

Binnen de 6 maanden na de installatie van de provincieraad stelt de 
Gemeenschap een meerjarenplan vast dat de financiële afspraken tussen haar en 
de Provincie bevat voor een periode van 6 jaar, die ingaat op 1 januari 2020 en 
eindigt op 31 december 2025.  

Dit meerjarenplan bestaat uit een strategische nota, een financiële nota en een 
opsomming van de afspraken met de Provincie:  

1° de strategische nota geeft minstens uitleg over de beleidsdoelstellingen van de 
Gemeenschap, waarvan de financiële vertaling terug te vinden is in de financiële 
nota, en over de belangrijke verschillen met het vorige meerjarenplan. Deze 
nota omvat eveneens een omschrijving van de investeringsprojecten die in de 
financiële nota worden opgenomen en het tijdspad waarbinnen ze zullen worden 
gerealiseerd;  

2° de financiële nota bevat de cijfermatige vertaling van de beleidsdoelstellingen 
van de Gemeenschap en maakt een onderscheid tussen de ontvangsten en de 
uitgaven, inclusief overboekingen, die betrekking hebben op de exploitatie 
enerzijds en de investeringen anderzijds. Deze nota geeft ter vergelijking de 
cijfers van de laatst vastgestelde jaarrekening en de cijfers van het laatst 
vastgestelde budget en ze omvat de raming van alle ontvangsten en uitgaven, 
inclusief overboekingen, die tijdens de periode waarop het meerjarenplan 
betrekking heeft, kunnen worden verricht. Per boekjaar worden de toelagen van 
de Provincie berekend.  
Deze financiële nota wordt opgesteld volgens het model, opgenomen als Bijlage 
IV bij het Ministerieel Besluit van 27 november 2006 tot vaststelling van de 
modellen van de boekhouding van de besturen van de eredienst en ter 
uitvoering van artikel 46 van het Besluit van de Vlaamse Regering van 
13 oktober 2006 houdende het algemeen reglement op de boekhouding van de 
besturen van de eredienst en van de centrale besturen van de eredienst; 

3° de afspraken met de Provincie kunnen beperkingen bevatten over de 
aanwending van de in het meerjarenplan opgenomen kredieten, afspraken over 
het tijdstip en de wijze van uitbetaling van de toelagen van de Provincie en 
aanvullende voorwaarden voor het doorvoeren van interne kredietaanpassingen. 
Deze opsomming is niet limitatief.  
Deze afspraken met de Provincie zijn opgenomen in voorliggende 
afsprakennota.  
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Artikel 2  

Het meerjarenplan wordt gewijzigd als in de financiële nota de exploitatietoelage 
van de Provincie wordt vermeerderd of als de afspraken, opgenomen in 
voorliggende afsprakennota, worden gewijzigd.  
Het meerjarenplan wordt eveneens gewijzigd als in de financiële nota het totaal 
van de uitgaven van een van de hoofdfuncties van de investeringen wordt 
vermeerderd of als de financieringswijze van een investering definitief wordt 
gewijzigd.  

In afwijking hiervan geeft de verschuiving van een investeringsuitgave, van een 
daarmee samenhangende overboeking of van een daarmee samenhangende 
ontvangst naar het daaropvolgende boekjaar dat deel uitmaakt van hetzelfde 
meerjarenplan geen aanleiding tot een wijziging van het meerjarenplan. Deze 
verschuiving moet wel worden opgenomen in en toegelicht bij het budget of de 
budgetwijziging van het boekjaar waarnaar de kredieten worden verschoven. 

De Gemeenschap zal het aantal wijzigingen aan het meerjarenplan zoveel 
mogelijk beperken. Enkel in uitzonderlijke gevallen wordt een wijziging van het 
meerjarenplan toegestaan, dit na voorafgaand overleg met de Provincie.  

Artikel 3 

Het meerjarenplan en de wijzigingen van het meerjarenplan zijn onderworpen aan 
het advies van het Executief van de Moslims van België en aan de goedkeuring 
van de provincieraad. Hiertoe dient de Gemeenschap dit meerjarenplan en de 
wijzigingen gelijktijdig in bij het Executief van de Moslims van België, de deputatie 
en de gouverneur, dit overeenkomstig de algemene afspraken met de provincie, 
zoals opgenomen in Hoofdstuk 12.  

Het meerjarenplan en de wijzigingen van het meerjarenplan moeten steeds 
ondertekend zijn en elke bladzijde ervan moet geparafeerd zijn door de daartoe 
bevoegde personen van de Gemeenschap. Bovendien moeten de notulen worden 
bijgevoegd waaruit blijkt dat dit meerjarenplan en deze wijzigingen van het 
meerjarenplan werden vastgesteld door de Gemeenschap.  

Artikel 4 

De provincieraad spreekt zich uit over deze goedkeuring binnen een termijn van 
100 dagen die ingaat op de dag na het inkomen van het advies van het Executief 
van de Moslims van België en verstuurt zijn besluit uiterlijk de laatste dag van 
deze termijn aan de gouverneur, de Gemeenschap en het Executief van de 
Moslims van België. De provincieraad kan het dossier goedkeuren, niet 
goedkeuren of aanpassen aan wat werd besproken in het overleg tussen de 
Provincie en de Gemeenschap.  

Als binnen deze termijn van 100 dagen geen provincieraadsbesluit is verstuurd 
naar de gouverneur, de Gemeenschap en het Executief van de Moslims van 
België, dan wordt de provincieraad geacht zijn goedkeuring aan het dossier te 
hebben verleend.  
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HOOFDSTUK 2 – BUDGET EN BUDGETWIJZIGINGEN  

Artikel 5 

Jaarlijks stelt de Gemeenschap op basis van het meerjarenplan haar budget voor 
het volgend boekjaar vast.  

Na advies van het Executief van de Moslims van België wordt het budget jaarlijks 
vóór 1 oktober ingediend bij de deputatie, dit overeenkomstig de algemene 
afspraken met de Provincie zoals opgenomen in Hoofdstuk 12.  

Na advies van het Executief van de Moslims van België worden de 
budgetwijzigingen jaarlijks vóór 15 september ingediend bij de deputatie, dit 
overeenkomstig de algemene afspraken met de Provincie zoals opgenomen in 
Hoofdstuk 12.  

Artikel 6 

Het budget bestaat uit een financiële nota en een beleidsnota:  

1° de financiële nota maakt een onderscheid tussen de ontvangsten en de 
uitgaven, inclusief overboekingen, die betrekking hebben op de exploitatie 
enerzijds en op de investeringen anderzijds. Deze financiële nota geeft de 
kredieten weer voor alle ontvangsten en uitgaven, inclusief overboekingen, die 
tijdens dat boekjaar kunnen worden verricht. Deze financiële nota geeft 
daarnaast de cijfers van de laatst vastgestelde jaarrekening, de cijfers van het 
laatst vastgestelde budget en de voor dat boekjaar opgenomen cijfers uit het 
meerjarenplan; 

2° de beleidsnota verwoordt het beleid dat de Gemeenschap gedurende dat 
boekjaar zal voeren en verantwoordt minimaal de wijzigingen ten opzichte van 
de cijfers voor dat boekjaar uit het meerjarenplan.  

Artikel 7 

Voor een wijziging van de kredieten van het exploitatiebudget is een 
budgetwijziging nodig zodra het totaal van de ontvangsten of de uitgaven van een 
hoofdfunctie wordt gewijzigd.  

Voor de overige wijzigingen van de kredieten van het exploitatiebudget wordt de 
procedure van de interne kredietaanpassing gevolgd.  
Voor elke wijziging van de kredieten van het investeringsbudget is een 
budgetwijziging nodig. 

Artikel 8 

Het budget en de budgetwijzigingen zijn onderworpen aan het advies van het 
Executief van de Moslims van België en aan het oordeel van de provincieraad. De 
Gemeenschap wint eerst het advies in van het Executief van de Moslims van 
België en dient vervolgens dit budget en de budgetwijzigingen, samen met dit 
advies, in bij de deputatie, dit overeenkomstig de algemene afspraken met de 
Provincie zoals opgenomen in Hoofdstuk 12.  

Het budget en de budgetwijzigingen moeten steeds ondertekend zijn en elke 
bladzijde ervan moet geparafeerd zijn door de daartoe bevoegde personen van de 
Gemeenschap. Bovendien moeten de notulen worden bijgevoegd waaruit blijkt 
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dat dit budget en deze budgetwijzigingen werden vastgesteld door de 
Gemeenschap.  

Artikel 9  

Het budget en de budgetwijzigingen passen in het goedgekeurd meerjarenplan 
als ze in vergelijking met dat meerjarenplan geen wijzigingen bevatten die 
aanleiding geven tot een wijziging van het meerjarenplan.  

Als het budget en de budgetwijzigingen passen in het goedgekeurd 
meerjarenplan, neemt de provincieraad hiervan akte binnen een termijn van 50 
dagen die ingaat op de dag na het inkomen van het dossier en geeft hiervan 
kennis aan de Gemeenschap en aan het Executief van de Moslims van België.  

Het exploitatiebudget past in het meerjarenplan als de exploitatietoelage van de 
Provincie niet meer bedraagt dan wat in het meerjarenplan is goedgekeurd als 
exploitatietoelage van de Provincie.  

Artikel 10  

Als het budget en de budgetwijzigingen niet passen in het goedgekeurd 
meerjarenplan, kan de provincieraad het budget en de budgetwijzigingen 
aanpassen aan het goedgekeurd meerjarenplan, behalve wat de kosten betreft 
die betrekking hebben op het vieren van de eredienst.  

De provincieraad spreekt zich in elk geval uit over het budget en de 
budgetwijzigingen binnen een termijn van 50 dagen die ingaat op de dag na het 
inkomen van het dossier en verstuurt zijn besluit uiterlijk de laatste dag van deze 
termijn aan de gouverneur, de Gemeenschap en het Executief van de Moslims 
van België.  

Als binnen deze termijn van 50 dagen geen provincieraadsbesluit is verstuurd 
naar de gouverneur, de Gemeenschap en het Executief van de Moslims van 
België, dan wordt de provincieraad geacht het budget te hebben goedgekeurd.  

HOOFDSTUK 3 – JAARREKENING  

Artikel 11  

Jaarlijks stelt de Gemeenschap haar jaarrekening van het vorige jaar vast en dient 
ze vóór 1 mei gelijktijdig in bij de deputatie en de gouverneur, dit overeenkomstig 
de algemene afspraken met de Provincie zoals opgenomen in Hoofdstuk 12.  

Deze jaarrekening bestaat uit een financieel gedeelte en een toelichting:  

1° het financieel gedeelte maakt een onderscheid tussen de ontvangsten en de 
uitgaven, inclusief overboekingen, die betrekking hebben op de exploitatie 
enerzijds en de investeringen anderzijds. Dit financieel gedeelte geeft de cijfers 
weer van de vorige jaarrekening, van het budget en de totalen op 31 december 
van de verschillende artikelen van de jaarrekening; 

2° de toelichting bevat minstens de volgende elementen: 
− het bewijsstuk van de kastoestand van de Gemeenschap op 31 december 

van het boekjaar; 
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− een overzicht van de interne kredietaanpassingen; 
− de geactualiseerde investeringsfiches voor de lopende investeringsprojecten; 
− de wijzigingen in de geactualiseerde inventaris; 
− een lijst van de openstaande schulden, een lijst van de openstaande 

vorderingen en een lijst van de oninbaar verklaarde bedragen die werden 
opgenomen in de inventaris; 

− de staat van het vermogen, die rechtstreeks voortvloeit uit de inventaris; 
− de verdeelsleutels bij het toewijzen van bepaalde ontvangsten en uitgaven; 
− de waarderingsregels. 

De jaarrekening moet steeds ondertekend zijn en elke bladzijde ervan moet 
geparafeerd zijn door de daartoe bevoegde personen van de Gemeenschap. 
Bovendien moeten de notulen worden bijgevoegd waaruit blijkt dat deze 
jaarrekening werd vastgesteld door de Gemeenschap.  

Artikel 12  

De jaarrekening is onderworpen aan het advies van de provincieraad en aan de 
goedkeuring van de gouverneur.  

Bij gebrek aan het versturen van zijn advies naar de gouverneur binnen een 
termijn van 50 dagen, die ingaat op de dag na het inkomen van de jaarrekening bij 
de deputatie, wordt de provincieraad geacht een gunstig advies te hebben 
uitgebracht.  

Binnen de 200 dagen na de ontvangst van de jaarrekening spreekt de gouverneur 
zich uit over de goedkeuring ervan en stelt hij de bedragen ervan vast. Hij 
verstuurt zijn besluit uiterlijk de laatste dag van deze termijn. Als binnen deze 
termijn geen besluit is verstuurd naar de deputatie, de Gemeenschap, de 
penningmeester van het comité en het Executief van de Moslims van België, dan 
wordt de gouverneur geacht zijn goedkeuring te hebben verleend.  

HOOFDSTUK 4 – OVERLEG MET DE PROVINCIE  

Artikel 13 

Op verzoek van de Gemeenschap of van de deputatie en in elk geval minstens 2 
maal per jaar is er overleg tussen een afvaardiging van de Gemeenschap en een 
afvaardiging van de deputatie. In elk geval vraagt de Gemeenschap overleg over 
het meerjarenplan en het budget vóór die worden ingediend bij de Provincie.  

Het 1ste overleg vindt plaats in het 1ste semester van het jaar (januari-juni). Op dit 
overleg wordt het ontwerp van de jaarrekening van het vorige boekjaar 
besproken, samen met de eventueel te verwachten wijzigingen in het 
meerjarenplan en het budget. Hiertoe bezorgt de Gemeenschap de nodige 
stukken voldoende op voorhand aan de dienst Juridische Aangelegenheden & 
Bestuurszaken van de Provincie.  

Het 2de overleg vindt plaats in het 2de semester van het jaar (juli-december). Op dit 
overleg wordt het ontwerp van het budget voor het volgende boekjaar besproken, 
samen met, in voorkomend geval, het ontwerp van wijziging van het 
meerjarenplan en het ontwerp van budgetwijziging van het lopende boekjaar. 
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Hiertoe bezorgt de Gemeenschap de nodige stukken voldoende op voorhand aan 
de dienst Juridische Aangelegenheden & Bestuurszaken van de Provincie.  

Artikel 14  

Het overleg vindt telkens plaats in het Provinciehuis, Gouvernementstraat 1, 9000 
Gent. De dienst Juridische Aangelegenheden & Bestuurszaken van de Provincie 
maakt telkens een verslag van het overleg en bezorgt dit aan de Gemeenschap 
en het Executief van de Moslims van België.  
Elk van beide partijen kan, indien zij daartoe de noodzaak aanvoelt, een bijkomend 
overleg vragen. De Gemeenschap vraagt alleszins een bijkomend overleg zodra 
zichtbaar wordt dat zich wijzigingen voordoen die zouden kunnen resulteren in een 
bijkomende financiële tussenkomst van de Provincie.  

HOOFDSTUK 5 – ADMINISTRATIEF TOEZICHT  

5.1. ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT  

Artikel 15 

Het comité vergadert zo dikwijls als de zaken die tot zijn bevoegdheid behoren het 
vereisen, en minstens 1 maal per kwartaal.  

Binnen een termijn van 20 dagen, die ingaat op de dag na de vergadering van het 
comité, verstuurt de Gemeenschap een afschrift van de notulen van deze 
vergadering gelijktijdig naar de deputatie, de gouverneur en het Executief van de 
Moslims van België.  

Enkel met de post verstuurde notulen doen de termijn voor administratief toezicht 
aanvangen. De besluiten die in deze notulen zijn opgenomen, worden pas op zijn 
vroegst definitief uitvoerbaar als deze termijn van 30 dagen na het binnenkomen 
van de notulen is verstreken.  

Artikel 16  

Uit de notulen moet blijken dat is voldaan aan een aantal vormvereisten, die 
bepalend zijn voor de geldigheid van de vergadering of van de genomen 
besluiten: 

1° de naam en de zetel van de Gemeenschap; 
2° de datum van de vergadering; 
3° de namen van de aanwezige leden van het comité; 
4° de naam van de voorzitter en de secretaris of hun plaatsvervanger(s); 
5° de namen van de personen die niet deelnamen aan bepaalde beraadslagingen 

en stemmingen omwille van bepaalde verbodsbepalingen; 
6° indien er een externe raadgever aanwezig was op de vergadering: zijn naam en 

een vermelding van de agendapunten waarvoor hij was uitgenodigd; 
7° de uitslag van de stemming; 
8° het geheim karakter van de stemming als dat wettelijk verplicht is. 

Verder bevatten de notulen een beknopte weergave van de bespreking, 
beraadslaging en stemming met betrekking tot de verschillende agendapunten. Ze 
bevatten een weergave van de genomen besluiten en van de motieven die eraan 
ten grondslag liggen. Ook de agendapunten waarover geen besluit is genomen, 
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worden vermeld; belangrijke opmerkingen en nuttige overwegingen worden 
eveneens opgenomen.  

Artikel 17  

De deputatie kan bij gemotiveerd besluit de uitvoering schorsen van een besluit 
waarbij de Gemeenschap het provinciaal belang en in het bijzonder de financiële 
belangen van de Provincie schaadt.  

De deputatie verstuurt dit schorsingsbesluit naar de Gemeenschap en naar de 
gouverneur binnen een termijn van 30 dagen die ingaat op de dag nadat de 
notulen bij de Provincie zijn binnengekomen.  

De Gemeenschap maakt in de notulen in de rand van het betrokken besluit 
melding van de schorsing.  

Artikel 18  

Deze termijn van 30 dagen wordt gestuit door de verzending van een 
aangetekende brief waarbij de deputatie het dossier met betrekking tot dit besluit 
bij de Gemeenschap opvraagt of aanvullende inlichtingen inwint. De 
aangetekende verzending van een ingediende klacht bij de deputatie stuit 
eveneens deze termijn.  

De dag na de ontvangst van het dossier of van de aanvullende inlichtingen vangt 
een nieuwe termijn van 30 dagen aan.  

5.2. DWANGTOEZICHT  

Artikel 19  

Na een waarschuwing die blijkt uit de briefwisseling kan de gouverneur een of 
meer commissarissen gelasten zich ter plaatse te begeven, op de persoonlijke 
kosten van de leden van het comité die verzuimd hebben gevolg te geven aan de 
waarschuwingen, om de gevraagde inlichtingen of opmerkingen in te zamelen of 
de maatregelen ten uitvoer te brengen die zijn voorgeschreven bij de wetten, 
decreten, algemene reglementen en besluiten van de Belgische Staat, de 
Vlaamse Gemeenschap, het Vlaams Gewest of de Provincie.  

De gouverneur brengt de deputatie en het Executief van de Moslims van België 
onmiddellijk op de hoogte van het sturen van een of meer commissarissen.  

HOOFDSTUK 6 – CENTRAAL BESTUUR  

Artikel 20  

Aangezien er in de Provincie Oost-Vlaanderen 4 of meer islamitische 
gemeenschappen erkend zijn, moet er een Centraal Bestuur worden opgericht.  

In afwachting van de organisatie van de verkiezing van dit Centraal Bestuur door 
het Executief van de Moslims van België en de mededeling van het resultaat van 
deze verkiezing aan de Provincie houden de Gemeenschap en de Provincie 
rechtstreeks contact met elkaar zoals omschreven in de vorige hoofdstukken.  
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Artikel 21  

Zodra er een Centraal Bestuur zal zijn opgericht, is dit onder meer bevoegd voor 
de volgende aangelegenheden: 

1° het gecoördineerd indienen bij de deputatie en de gouverneur van de 
meerjarenplannen en de wijzigingen van de meerjarenplannen van de 
verschillende erkende islamitische gemeenschappen; 

2° het gecoördineerd indienen bij de deputatie van de budgetten en de 
budgetwijzigingen van de verschillende erkende islamitische gemeenschappen; 

3° het samen indienen bij de deputatie en de gouverneur van de jaarrekeningen 
van de verschillende erkende islamitische gemeenschappen; 

4° de indeplaatsstelling van een in gebreke blijvende islamitische gemeenschap 
voor het indienen van het meerjarenplan, de wijzigingen van het meerjarenplan, 
het budget, de budgetwijzigingen en de jaarrekening; 

5° het coördineren van het beleid van de verschillende erkende islamitische 
gemeenschappen, in het bijzonder het beleid met betrekking tot het roerend en 
onroerend patrimonium van deze gemeenschappen, met inbegrip van het 
bepalen van de prioritaire investeringen.  

Artikel 22  

Op verzoek van het Centraal Bestuur of van de deputatie en in elk geval minstens 
2 maal per jaar is er overleg tussen een afvaardiging van het Centraal Bestuur en 
een afvaardiging van de deputatie over de aangelegenheden zoals omschreven in 
artikel 21. In elk geval vraagt het Centraal Bestuur overleg over de 
meerjarenplannen en de budgetten vóór die worden ingediend bij de Provincie.  

Het Centraal Bestuur bezorgt een verslag van dat overleg aan de Gemeenschap. 
De wijze waarop die kennisgeving gebeurt, wordt bepaald in overleg tussen het 
Centraal Bestuur en de Gemeenschap.  

Artikel 23  

Dit Centraal Bestuur kan, ook namens de verschillende erkende islamitische 
gemeenschappen, afspraken maken met de deputatie in het kader van het 
overleg met de Provincie tussen een afvaardiging van het Centraal Bestuur 
enerzijds en een afvaardiging van de deputatie anderzijds. Deze afspraken zijn 
bindend voor het Centraal Bestuur, voor de verschillende erkende islamitische 
gemeenschappen en voor de Provincie. Het Centraal Bestuur bezorgt deze 
afspraken aan de verschillende erkende islamitische gemeenschappen.  

HOOFDSTUK 7 – VERSLAG OVER DE BETROKKENHEID BIJ DE LOKALE 
GEMEENSCHAP  

Artikel 24  

Bij de indiening van het budget zoals omschreven in artikel 5, 2de lid voegt de 
Gemeenschap telkens een verslag bij over de concrete toepassing van haar 
betrokkenheid bij het geheel van de lokale gemeenschap, met opgave van 
minimaal de volgende elementen: 

1° een benaderende opgave van het aantal gelovigen binnen de 
gebiedsomschrijving, zo nodig opgesplitst per gemeente; 
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2° de wijze waarop de Gemeenschap zich inschakelt in de lokale gemeenschap, 
met inbegrip van: 
− de wijze waarop zij in haar werking en haar contacten met gelovigen en 

derden het Nederlands gebruikt, met uitzondering van de door de liturgie 
voorgeschreven bepalingen; 

− de organisatie van haar contacten met de bestuurlijke overheid van de stad 
Gent.  

Bij de opmaak van dit verslag over de concrete toepassing van haar 
betrokkenheid bij het geheel van de lokale gemeenschap zal de Gemeenschap 
volgende richtlijnen respecteren: 

1° enkel activiteiten die gericht zijn op het geheel van de lokale gemeenschap 
komen in aanmerking, m.a.w. enkel activiteiten die ook gericht zijn naar 
buitenstaanders. De activiteiten die enkel voor de gelovigen worden 
georganiseerd komen niet in aanmerking; 

2° activiteiten die samen met de vzw worden georganiseerd mogen worden 
opgenomen, op voorwaarde dat uit de bijgevoegde bewijsstukken blijkt dat de 
Gemeenschap medeorganisator is en mits naleving van de taalwetgeving. De 
activiteiten die uitsluitend door de vzw worden georganiseerd komen niet in 
aanmerking; 

3° bij dit verslag moeten telkens de nodige bewijsstukken worden gevoegd: folders 
van activiteiten, uitnodigingen, persartikels, verslagen van vergaderingen,…  

Artikel 25  

De deputatie stuurt een afschrift van dit verslag naar de gouverneur, eventueel 
samen met haar opmerkingen over de toepassing van artikel 24. 

Als de deputatie of de gouverneur opmerkingen formuleren over de toepassing 
van dit artikel 24, rapporteert de gouverneur hierover aan de Vlaamse Regering 
binnen een termijn van 30 dagen, samen met zijn advies ter zake.  

HOOFDSTUK 8 – VERPLICHTINGEN VAN DE PROVINCIE 

Artikel 26  

De Provincie is verplicht jaarlijks voldoende kredieten in te schrijven op het budget 
van de Provincie voor de uitbetaling van: 

1° de exploitatietoelage; 
2° de investeringstoelage; 
3° de woonstvergoeding; 
4° de secretariaatsvergoeding. 

8.1. EXPLOITATIETOELAGE  

Artikel 27  

De Provincie past de tekorten bij van de exploitatie van de Gemeenschap. Deze 
provinciale exploitatietoelage dient om de kosten en uitgaven te dekken in geval 
van ontoereikende opbrengsten en ontvangsten.  
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Artikel 28  

In elk van de boekjaren waarop het meerjarenplan of de wijziging van het 
meerjarenplan betrekking heeft, is het totaal van de geraamde ontvangsten in de 
exploitatie, aangevuld met de eventuele provinciale exploitatietoelage, gelijk aan 
de som van de geraamde uitgaven in de exploitatie en de overboekingen. De 
provinciale exploitatietoelage is de sluitpost van deze berekening.  

Voor het 1ste boekjaar waarop het meerjarenplan of de wijziging van het 
meerjarenplan betrekking heeft en voor alle budgetten en budgetwijzigingen is het 
totaal van de geraamde ontvangsten in de exploitatie, aangevuld met de 
eventuele provinciale exploitatietoelage en het gecorrigeerd overschot of tekort 
van de exploitatie van 2 boekjaren voordien, gelijk aan de som van de geraamde 
uitgaven in de exploitatie en de overboekingen. De provinciale exploitatietoelage 
is de sluitpost van deze berekening.  
Dit betekent dat het meerjarenplan 2020-2025 niet kan worden vastgesteld 
vooraleer de jaarrekening 2018 en het budget 2019 werden vastgesteld door het 
comité.  

Dit betekent ook dat het budget van een bepaald boekjaar niet kan worden 
vastgesteld vooraleer: 

1° de jaarrekening van het 2de boekjaar voorafgaand aan dat boekjaar werd 
vastgesteld door het comité; 

2° het budget van het boekjaar voorafgaand aan dat boekjaar werd vastgesteld 
door het comité. 

Artikel 29  

De provinciale exploitatietoelage voor een bepaald boekjaar kan pas worden 
uitbetaald nadat de provincieraad het budget van de Gemeenschap voor dat 
boekjaar heeft goedgekeurd.  

Om de prefinancieringslasten voor de Gemeenschap tot een minimum te 
beperken wordt de provinciale exploitatietoelage uitbetaald in 2 schijven van elk 
50%: een 1ste schijf in het 1ste kwartaal van het boekjaar, een 2de schijf in het 3de 
kwartaal van het boekjaar, en dit nadat de jaarrekening van het vorige boekjaar 
met alle originele bewijsstukken werd verstuurd naar en werd nagekeken door de 
dienst Juridische Aangelegenheden & Bestuurszaken van de Provincie.  

De Provincie behoudt zich het recht voor om de provinciale exploitatietoelage 
geheel of gedeeltelijk niet uit te betalen indien bij nazicht van de jaarrekening 
onregelmatigheden worden vastgesteld. In dit geval zal de Provincie aan de 
Gemeenschap vragen om de nodige correcties uit te voeren en zal de uitbetaling 
van de provinciale exploitatietoelage pas plaatsvinden na bewijs van uitvoering 
van deze correcties.  

Artikel 30  

Onverminderd de vorige artikelen kunnen op het overleg met de Provincie zoals 
omschreven in artikel 13 afspraken worden gemaakt met betrekking tot de 
plafonnering van de provinciale exploitatietoelage. 
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8.2. INVESTERINGSTOELAGE  

Artikel 31  

De Provincie draagt bij in de investeringen in het gebouw van de eredienst, op 
voorwaarde dat dit gebouw eigendom is van de Gemeenschap. Voor de 
toepassing hiervan wordt met eigendom gelijkgesteld: een zakelijk recht dat 
voldoet aan de volgende voorwaarden:  

1° het zakelijk recht verzekert de Gemeenschap het genot van het gebouw 
gedurende nog minstens 30 jaar, te rekenen vanaf 1 januari 2013;  

2° bij het einde van het zakelijk recht zal de eigenaar een vergoeding verschuldigd 
zijn aan de Gemeenschap gelijk aan de meerwaarde die op dat tijdstip zal 
ontstaan door de aan het gebouw aangebrachte verbouwingen of door een 
nieuw opgericht gebouw;  

3° het zakelijk recht kan slechts worden vervreemd of met een zakelijk recht 
worden bezwaard met instemming van de Provincie.  

Artikel 32  

Onder "investeringen" worden verstaan: alle ontvangsten en uitgaven die 
betrekking hebben op de omvang, de waarde of de instandhouding van de 
duurzame middelen van de Gemeenschap, uitgezonderd de normale 
onderhoudswerkzaamheden. De investeringen omvatten eveneens de voor 
hetzelfde doel toegestane toelagen en leningen, de beleggingen op meer dan 1 
jaar en de andere investeringsbeleggingen en de vervroegde terugbetalingen van 
de schuld.  

In geval van twijfel tussen exploitatie en investeringen worden uitgaven onder de 
1.500 EUR steeds beschouwd als exploitatie.  

Artikel 33  

In elk van de boekjaren waarop het meerjarenplan betrekking heeft, is het verschil 
van de investeringsontvangsten, inclusief de overboekingen, en de 
investeringsuitgaven gelijk aan nul.  

Artikel 34  

Voor elk gepland investeringsproject wordt een investeringsfiche opgemaakt, 
waarin het project wordt omschreven en de geraamde uitgaven en de geplande 
financieringswijze worden aangegeven, met vermelding van het boekjaar waarin 
die ontvangsten en uitgaven, inclusief overboekingen, in het meerjarenplan en het 
budget werden opgenomen.  

In afwijking hiervan moet er geen investeringsfiche worden opgemaakt voor de 
investeringen waarvan alle ontvangsten en uitgaven in hetzelfde boekjaar vallen.  

In de loop van de uitvoering van het investeringsproject wordt elke betaling, elke 
ontvangen toelage of lening en elke wijziging in de financieringswijze onmiddellijk 
aangegeven op de investeringsfiche, met vermelding van de datum.  

Deze investeringsfiches zijn niet gebonden aan een boekjaar. Ze maken deel uit 
van de toelichting bij de jaarrekening waarop ze betrekking hebben. 



NOTULEN 

24 Provincieraad van 27 mei 2020 

Artikel 35  

Indien de Gemeenschap van plan is investeringen te doen in het gebouw van de 
eredienst, brengt het de Provincie hier zo snel mogelijk van op de hoogte.  

Met betrekking tot haar bijdrage in de investeringen in het gebouw van de 
eredienst hanteert de Provincie de volgende prioriteitenstelling: 

1° in 1ste instantie werken die noodzakelijk zijn voor de veiligheid van personen; 
2° in 2de instantie renovatie- en instandhoudingswerken aan dit gebouw; 
3° in 3de en laatste instantie verbeteringswerken aan dit gebouw.  

Artikel 36  

Met betrekking tot de financiering van deze investeringen zal de Gemeenschap in 
1ste instantie maximaal alle beschikbare kanalen aanspreken, teneinde de 
provinciale investeringstoelage zo veel mogelijk te beperken. Op eenvoudig 
verzoek van de Provincie zal de Gemeenschap het bewijs leveren dat het ook 
effectief deze inspanning heeft geleverd.  

Indien het gebouw van de eredienst een beschermd monument is, dan zijn de 
wettelijke en reglementaire bepalingen met betrekking tot de subsidiëring 
opgenomen in: 

1° het Decreet van 12 juli 2013 betreffende het onroerend erfgoed; 
2° het Besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014 betreffende de uitvoering 

van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013. 

Indien het gebouw van de eredienst geen beschermd monument is, dan zijn de 
wettelijke en reglementaire bepalingen met betrekking tot de subsidiëring 
opgenomen in: 

1° het Decreet van 12 juli 2013 houdende toekenning van subsidies voor 
gebouwen van de eredienst, gebouwen voor de openbare uitoefening van de 
niet-confessionele morele dienstverlening en crematoria; 

2° het Besluit van de Vlaamse Regering van 20 december 2013 betreffende de 
toekenning van subsidies voor gebouwen van de eredienst, gebouwen voor de 
openbare uitoefening van de niet-confessionele morele dienstverlening en 
crematoria. 

Andere financieringskanalen hebben betrekking op financiële tegemoetkomingen 
in het kader van bijzondere maatregelen: energiepremies, vergoedingen in het 
kader van een verzekeringscontract, sponsoring, giften van gelovigen,… 
Deze opsomming is niet beperkend.  

De Gemeenschap verbindt zich ertoe om bij het aanspreken van de verschillende 
beschikbare subsidiekanalen steeds te streven naar de hoogst mogelijke 
subsidiëring door dat specifiek subsidiekanaal. De Gemeenschap is hierbij als 
enige verantwoordelijk voor de opmaak, het samenstellen en het tijdig indienen 
van het subsidiedossier bij dat specifiek subsidiekanaal. Indien een vermindering 
of een verlies van subsidies te wijten is aan een fout van de Gemeenschap, zal zij 
zelf moeten instaan voor de financiering van dit tekort.  
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Artikel 37  

De Gemeenschap kan de uitvoering van een investering pas aanvangen zodra de 
financiering van die investering volledig rond is. Concreet betekent dit dat: 

1° de Gemeenschap beschikt over een schriftelijke en definitieve subsidiebelofte 
van een of meer andere beschikbare subsidiekanalen; 

2° er in het door de provincieraad goedgekeurde meerjarenplan, wijziging van 
meerjarenplan, budget en budgetwijziging voldoende kredieten zijn 
ingeschreven voor de uitvoering van deze investering. 

Artikel 38  

Bij de keuze van de aannemer, leverancier of dienstverlener die de investeringen 
zal uitvoeren is de Gemeenschap verplicht de wetgeving en reglementering met 
betrekking tot de overheidsopdrachten na te leven. Zij respecteert hierbij de 
procedure zoals omschreven in de artikelen 46-49.  

Ook voor aanvaardingen op factuur moet de markt worden geraadpleegd.  

Artikel 39  

De Gemeenschap verbindt zich ertoe de facturen en andere 
verantwoordingsstukken van de uitgevoerde investeringen te bezorgen aan de 
Provincie volgens de procedure zoals omschreven in de artikelen 46-49.  

Na controle van deze stukken zal de Provincie zo snel mogelijk overgaan tot de 
uitbetaling van de investeringstoelage.  

Artikel 40  

Onverminderd de vorige artikelen kunnen op het overleg met de Provincie zoals 
omschreven in artikel 13 afspraken worden gemaakt met betrekking tot de 
plafonnering van de provinciale investeringstoelage, de prioriteiten bij de planning 
van de investeringen en de spreiding van de investeringen in de tijd.  

8.3. WOONSTVERGOEDING  

Artikel 41  

Indien er in de Gemeenschap een bedienaar van de eredienst verblijft, belast met 
de eredienst voor deze Gemeenschap, betaalt de Provincie aan deze bedienaar 
een woonstvergoeding op jaarbasis. Er is slechts 1 bedienaar die recht heeft op 
deze woonstvergoeding.  

Artikel 42  

De bedienaar die recht heeft op deze woonstvergoeding, dient ieder jaar, in de 
loop van de maand september, een gedagtekende en door hem ondertekende 
schriftelijke aanvraag in bij de dienst Juridische Aangelegenheden & 
Bestuurszaken van de Provincie, waarin hij uitdrukkelijk de uitbetaling van deze 
woonstvergoeding vraagt. Bij deze jaarlijkse aanvraag vermeldt hij telkens zijn 
volledig adres, zijn Rijksregisternummer en het IBAN-nummer van zijn 
bankrekening.  
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Indien de bedienaar deze woonstvergoeding voor de 1ste maal aanvraagt, voegt 
hij bij zijn aanvraag:  

1° een attest van de Federale Overheidsdienst Justitie, waarin de Minister van 
Justitie waarborgt dat de betrokken persoon sinds een bepaalde datum een 
wedde ontvangt ten laste van zijn departement in zijn hoedanigheid van 
bedienaar van de eredienst voor de Gemeenschap;  

2° een attest van het Executief van de Moslims van België, waarin de voorzitter laat 
weten dat de betrokken persoon sinds een bepaalde datum is aangesteld als 
bedienaar van de eredienst voor de Gemeenschap;  

3° de nodige attesten, waaruit blijkt dat de betrokken persoon heeft voldaan aan de 
verplichtingen in het kader van het Vlaamse inburgeringsbeleid (attest van 
inburgering, cursussen maatschappelijke oriëntatie, cursussen Nederlands,…).  

Artikel 43  

In de loop van het 4de kwartaal van het jaar (oktober-december) betaalt de 
Provincie deze woonstvergoeding, na inhouding van de nodige 
bedrijfsvoorheffing, op de persoonlijke rekening van de bedienaar van de 
eredienst. Tegelijkertijd bezorgt de Provincie een kopie van het Besluit van de 
deputatie ter zake aan de bedienaar van de eredienst.  

Voor 2018 bedroeg deze woonstvergoeding 6.945 EUR bruto op jaarbasis. Dit 
bedrag wordt jaarlijks aangepast en is gelijk aan het bedrag dat de Stad Gent 
uitkeert aan de bedienaren van de erediensten waarvoor zij een 
woonstvergoeding moet betalen.  

8.4. SECRETARIAATSVERGOEDING  

Artikel 44  

Indien er in de Gemeenschap geen bedienaar van de eredienst verblijft, belast 
met de eredienst voor deze Gemeenschap, betaalt de Provincie aan de 
Gemeenschap een secretariaatsvergoeding op jaarbasis.  

Deze verplichting geldt ook als er in de Gemeenschap een bedienaar van de 
eredienst verblijft, belast met de eredienst voor deze Gemeenschap, maar als zijn 
woning niet geschikt is als plaats waar: 

1° de gelovigen kunnen worden ontvangen; 
2° het comité kan vergaderen; 
3° het archief van de Gemeenschap kan worden bewaard.  

HOOFDSTUK 9 – RESERVES EN BELEGGINGEN  

Artikel 45  

Met uitzondering van het gebouw van de eredienst vormen de roerende en 
onroerende eigendommen en financiële beleggingen van de Gemeenschap haar 
reserves. Deze reserves worden beheerd met het oog op het realiseren van een 
zo hoog mogelijk jaarlijks rendement, tenzij er in het overleg met de Provincie 
zoals omschreven in Hoofdstuk 4 andere afspraken werden gemaakt. Met 
betrekking tot de financiële beleggingen zijn enkel beleggingsvormen in euro met 
volledige kapitaalsgarantie bij erkende instellingen toegestaan.  



 NOTULEN 

Provincieraad van 27 mei 2020 27 

De Provincie kan de Gemeenschap niet verplichten om die reserves te gebruiken 
voor investeringen in het gebouw van de eredienst.  

HOOFDSTUK 10 – OVERHEIDSOPDRACHTEN  

Artikel 46  

Bij de uitvoering van werken, leveringen en diensten is de Gemeenschap steeds 
verplicht de wetgeving en reglementering met betrekking tot de 
overheidsopdrachten na te leven. Concreet betekent dit onder meer dat de 
Gemeenschap bij werken, leveringen en diensten verplicht is om offertes op te 
vragen bij minstens 3 verschillende, van elkaar en van de Gemeenschap 
onafhankelijke aannemers, leveranciers, respectievelijk dienstverleners en dat het 
werk zal moeten worden gegund aan de aannemer, leverancier, respectievelijk 
dienstverlener met de voordeligste offerte.  

Artikel 47  

Voor investeringen waarvan de waarde hoger ligt dan 30.000 EUR exclusief BTW 
zal de Gemeenschap bovendien het bestek, de raming van de uitgave en 
desgevallend de lijst van de aan te schrijven aannemers, leveranciers, 
respectievelijk dienstverleners op voorhand voorleggen aan de dienst Juridische 
Aangelegenheden & Bestuurszaken van de Provincie. Pas na het fiat van deze 
dienst kan de Gemeenschap de nodige offertes opvragen of de 
overheidsopdracht plaatsen, dit naargelang van het geval.  

Vervolgens zal de Gemeenschap, alvorens de overheidsopdracht wordt gegund, 
het volledig dossier (alle ingediende offertes en het ontwerp van gunningsbesluit) 
voorleggen aan de dienst Juridische Aangelegenheden & Bestuurszaken van de 
Provincie. Op dat ogenblik zal deze dienst ook de nodige financiële middelen 
vastleggen op het budget van de Provincie.  

Na de goedkeuring van dit volledig dossier door de deputatie zal de dienst 
Juridische Aangelegenheden & Bestuurszaken van de Provincie zo snel mogelijk 
de Gemeenschap op de hoogte brengen van het feit dat het gunningsbesluit mag 
worden betekend aan de door de Gemeenschap geselecteerde aannemer, 
leverancier, respectievelijk dienstverlener.  

Na de uitvoering van de overheidsopdracht bezorgt de Gemeenschap de facturen 
en andere verantwoordingsstukken zo snel mogelijk aan de Provincie.  

Na controle van deze stukken zal de Provincie zo snel mogelijk overgaan tot de 
uitbetaling aan de Gemeenschap. Bij grote investeringen kan er, op uitdrukkelijke 
vraag van de Gemeenschap, worden gewerkt met voorschotten.  

Dit artikel is van toepassing op investeringsdossiers waarvoor er op basis van 
artikel 52/1, §1 van het Eredienstendecreet een tussenkomst van de Provincie 
verplicht is.  

Artikel 48  

Het comité kan die bevoegdheden voor de overheidsopdrachten die betrekking 
hebben op het dagelijks beheer van de Gemeenschap overdragen aan de 
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voorzitter en de secretaris van het comité, die samen optreden, binnen de perken 
van de daartoe op het exploitatiebudget ingeschreven kredieten.  

In de gevallen van dringende spoed die voortvloeien uit onvoorziene 
omstandigheden kunnen de voorzitter en de secretaris van het comité, die samen 
optreden, op eigen initiatief de bevoegdheden van het comité uitoefenen zoals 
omschreven in de artikelen 46 en 47. Hun besluit wordt meegedeeld aan het 
comité, dat er op zijn eerstvolgende vergadering akte van neemt.  

In de gevallen omschreven in de 2 vorige leden kunnen de voorzitter en de 
secretaris van het comité, die samen optreden, aan de overeenkomst die 
voortvloeit uit de overheidsopdracht elke wijziging aanbrengen die zij bij de 
uitvoering ervan nodig achten, voor zover hieruit geen extra uitgaven van meer 
dan 10% van het globaal bedrag van de overheidsopdracht voortvloeien.  

Artikel 49  

Deze besluiten van de voorzitter en de secretaris van het comité, die samen 
optreden, kunnen door de deputatie in hun uitvoering worden geschorst indien 
deze besluiten het provinciaal belang en in het bijzonder de financiële belangen 
van de Provincie schaden.  

De deputatie verstuurt dit schorsingsbesluit naar het comité en naar de 
gouverneur binnen een termijn van 30 dagen die ingaat op de dag die volgt op de 
ontvangst van het door de deputatie opgevraagde dossier.  

Deze termijn van 30 dagen wordt gestuit door de verzending van een 
aangetekende brief waarbij de deputatie aanvullende inlichtingen inwint. De 
aangetekende verzending van een ingediende klacht bij de deputatie stuit 
eveneens deze termijn.  

De dag na de ontvangst van de aanvullende inlichtingen vangt een nieuwe termijn 
van 30 dagen aan.  

HOOFDSTUK 11 – DWINGENDE EN ONVOORZIENE OMSTANDIGHEDEN  

Artikel 50  

Het comité kan zonder voorafgaande budgetwijziging beslissen over de uitgaven 
die door dwingende en onvoorziene omstandigheden vereist zijn, op voorwaarde 
dat het daartoe een met redenen omkleed besluit neemt.  

In dezelfde omstandigheden en als het geringste uitstel onbetwistbare schade zou 
veroorzaken, kunnen de voorzitter en de secretaris van het comité, die samen 
optreden, op eigen verantwoordelijkheid beslissen over deze uitgaven. Zij 
brengen het comité daarvan onmiddellijk op de hoogte.  

In beide gevallen worden de nodige kredieten onmiddellijk ingeschreven door een 
budgetwijziging volgens de procedure zoals omschreven in Hoofdstuk 2. De 
betaling van deze uitgave mag evenwel worden uitgevoerd zonder deze 
budgetwijziging af te wachten.  
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HOOFDSTUK 12 – ALGEMENE AFSPRAKEN MET DE PROVINCIE  

Artikel 51  

De verantwoordelijkheid voor de opmaak van de stukken, de volledigheid ervan 
en het tijdig en regelmatig indienen ervan ligt volledig bij de Gemeenschap zelf.  

De wetgeving en reglementering in dit verband is integraal terug te vinden op de 
website www.binnenland.vlaanderen.be/erediensten en wordt door de Provincie 
consequent toegepast. Specifieke informatie over de financieel-boekhoudkundige 
documenten (budget, jaarrekening,…) kan de Gemeenschap terugvinden op de 
website van haar softwareleverancier. De Gemeenschap verbindt zich ertoe om 
deze informatiebronnen te raadplegen en toe te passen in haar dagelijkse 
werking. Deze informatie wordt geacht gekend te zijn.  

Tegelijkertijd kent de Gemeenschap een leesrecht toe op haar softwarepakket 
aan de dienst Juridische Aangelegenheden & Bestuurszaken van de Provincie.  

Artikel 52  

Voorafgaand aan de officiële indiening van de stukken zoals omschreven in de 
Hoofdstukken 1, 2, 3 en 7 bezorgt de Gemeenschap steeds een ontwerp van dit 
stuk aan de dienst Juridische Aangelegenheden & Bestuurszaken van de 
Provincie. Beide partijen kunnen overeenkomen dat het ontwerp van dit stuk en 
de opmerkingen hierop elektronisch kunnen worden doorgestuurd.  

Samen met het ontwerp van de jaarrekening bezorgt de Gemeenschap alle 
bewijsstukken (betalingsbewijzen, facturen, kastickets, onkostennota's,…) aan de 
dienst Juridische Aangelegenheden & Bestuurszaken van de Provincie.  

Artikel 53  

Bij de officiële indiening van de stukken zoals omschreven in de Hoofdstukken 1, 
2, 3 en 7 zal de Gemeenschap deze stukken steeds zó met de post versturen dat 
deze stukken in de loop van een bepaalde week binnenkomen in het 
Provinciehuis. Deze weken zijn gebonden aan de data van de vergaderingen van 
de provincieraad en worden jaarlijks opgenomen in een jaarplanning die 
voldoende op voorhand wordt meegedeeld aan de Gemeenschap.  

In geval van niet-naleving van het vorige lid behoudt de dienst Juridische 
Aangelegenheden & Bestuurszaken van de Provincie zich het recht voor om de 
Gemeenschap te verzoeken het onregelmatig ingediende dossier in te trekken en 
deze stukken opnieuw te versturen, ditmaal conform het vorige lid.  

Beide partijen kunnen overeenkomen dat de stukken persoonlijk worden 
afgegeven tegen een gedagtekend ontvangstbewijs op de dienst Juridische 
Aangelegenheden & Bestuurszaken.  

Artikel 54  

Bij het versturen van de stukken met de post moet de Gemeenschap een 
onderscheid maken naar gelang van de vraag of deze poststukken moeten 
worden opgestuurd naar de deputatie (provinciale diensten) en/of de gouverneur 
(Vlaamse diensten):  

http://www.binnenland.vlaanderen.be/erediensten
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1° het meerjarenplan en de wijzigingen van het meerjarenplan moeten worden 
verstuurd naar 2 bestemmelingen: 
− Deputatie van de Provincie Oost-Vlaanderen  

Dienst Juridische Aangelegenheden & Bestuurszaken  
Gouvernementstraat 1  
9000 Gent 

− Gouverneur  
Afdeling Lokale Financiën 
Maria Hendrikaplein 70 bus 1 
9000 Gent; 

2° het budget en de wijzigingen van het budget moeten worden verstuurd naar 
1 bestemmeling: 
− Deputatie van de Provincie Oost-Vlaanderen  

Dienst Juridische Aangelegenheden & Bestuurszaken  
Gouvernementstraat 1  
9000 Gent; 

3° de jaarrekening moet worden verstuurd naar 2 bestemmelingen: 
− Deputatie van de Provincie Oost-Vlaanderen  

Dienst Juridische Aangelegenheden & Bestuurszaken  
Gouvernementstraat 1  
9000 Gent 

− Gouverneur  
Afdeling Lokale Financiën 
Maria Hendrikaplein 70 bus 1 
9000 Gent; 

4° de eindrekening van de penningmeester (wanneer de penningmeester zijn 
functie beëindigt) moet worden verstuurd naar 1 bestemmeling: 
− Gouverneur  

Afdeling Lokale Financiën 
Maria Hendrikaplein 70 bus 1 
9000 Gent; 

5° de notulen van de vergaderingen van het comité moeten worden verstuurd naar 
2 bestemmelingen: 
− Deputatie van de Provincie Oost-Vlaanderen  

Dienst Juridische Aangelegenheden & Bestuurszaken  
Gouvernementstraat 1  
9000 Gent 

− Gouverneur  
Afdeling Lokale Organisatie en Werking 
Maria Hendrikaplein 70 bus 1 
9000 Gent; 

6° de stukken met betrekking tot de verkiezingen van het comité moeten worden 
verstuurd naar 2 bestemmelingen: 
− Deputatie van de Provincie Oost-Vlaanderen  

Dienst Juridische Aangelegenheden & Bestuurszaken  
Gouvernementstraat 1  
9000 Gent 

− Gouverneur  
Afdeling Lokale Organisatie en Werking 
Maria Hendrikaplein 70 bus 1 
9000 Gent; 
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7° de stukken met betrekking tot de investeringsdossiers waarvan de waarde hoger 
ligt dan 30.000 EUR exclusief BTW en waarbij een financiële tussenkomst van 
de Provincie wordt gevraagd moeten worden verstuurd naar 1 bestemmeling: 
− Deputatie van de Provincie Oost-Vlaanderen  

Dienst Juridische Aangelegenheden & Bestuurszaken  
Gouvernementstraat 1 
9000 Gent. 

Het gaat hierbij meer bepaald om de stukken zoals omschreven in artikel 47: 
* de ontwerpstukken van de overheidsopdracht (bestek, raming van de uitgave 

en desgevallend de lijst van de aan te schrijven aannemers, leveranciers en 
dienstverleners); 

* het gunningsdossier (alle ingediende offertes, het gunningsverslag en het 
ontwerp van gunningsbesluit); 

* de facturen en andere verantwoordingsstukken (na de uitvoering van de 
overheidsopdracht). 

HOOFDSTUK 13 – FINANCIELE AFSPRAKEN MET DE PROVINCIE  

Artikel 55  

De kredieten mogen alleen worden gebruikt voor het door het budget vastgelegde 
doel. Er kunnen geen uitgaven of overboekingen gebeuren waarvoor geen of 
onvoldoende kredieten zijn opgenomen in het budget.  

Telkens als de penningmeester oordeelt dat de kredieten van het budget 
onvoldoende zullen zijn om de geplande uitgaven te betalen, stelt hij het comité 
hiervan op de hoogte en maakt hij een ontwerp van budgetwijziging of interne 
kredietaanpassing op, dit naar gelang van het geval.  

Artikel 56  

De Gemeenschap kan binnen een hoofdfunctie van het exploitatiebudget de 
kredieten verschuiven met een interne kredietaanpassing zolang het totaal van de 
ontvangsten en de uitgaven van de hoofdfuncties gelijk blijft en de afspraken uit 
voorliggende afsprakennota worden gerespecteerd. Een overzicht van de interne 
kredietaanpassingen maakt deel uit van de toelichting bij de jaarrekening zoals 
omschreven in artikel 11, 2de lid, 2°.  

Artikel 57  

De Gemeenschap zorgt ervoor dat ze in 1ste instantie haar eigen inkomsten zo veel 
mogelijk optimaliseert en deze zo goed mogelijk aanwendt voor de eigen werking 
en de werking van de eredienst. Pas indien deze eigen inkomsten niet volstaan, is 
de Provincie verplicht de tekorten van de exploitatie bij te passen en bij te dragen 
in de investeringen in het gebouw van de eredienst, onverminderd artikel 45.  

Artikel 58  

Elke uitgave van de Gemeenschap houdt rechtstreeks verband met en is 
noodzakelijk voor de werking van de eredienst en de opdracht van het comité 
binnen de gebiedsomschrijving van de Gemeenschap.  
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Als openbare instelling met rechtspersoonlijkheid respecteert de Gemeenschap 
hierbij de beginselen van behoorlijk bestuur, en dan voornamelijk het 
zorgvuldigheidsbeginsel, het zuinigheidsbeginsel en het motiveringsbeginsel.  

Artikel 59  

Voor elke uitgave wordt het bestaan van de schuld bewezen door een gedateerd 
en ondertekend bewijsstuk van de schuldeiser van de Gemeenschap. Voor 
uitgaven boven de 50 EUR wordt steeds een bewijsstuk op naam van de 
Gemeenschap gevraagd. Dit zal in de meeste gevallen een factuur zijn, maar ook 
een vervaldagbericht van een verzekering, een aanrekening of een 
ontvangstbewijs zijn mogelijk.  

Op dit bewijsstuk worden duidelijk de volgende gegevens vermeld: aard van het 
bewijsstuk, naam van de schuldeiser, bedrag van de schuld, duidelijke en 
concrete omschrijving van de schuld, met opgave van de bestemming of de 
periode waarop de schuld betrekking heeft. Bovendien wordt als schuldenaar 
steeds de Gemeenschap vermeld, niet de vzw of een andere rechtspersoon of 
natuurlijke persoon.  

De Gemeenschap betaalt deze schulden uitsluitend via de zichtrekening. 

Voor kleine, dagelijkse uitgaven (minder dan 50 EUR) is een factuur niet altijd 
mogelijk, maar zal men enkel een kasticket ontvangen. Hierbij wordt deze uitgave 
vaak voorgefinancierd door een lid van de Gemeenschap, waarna de 
penningmeester deze uitgave zal terugbetalen. Deze werkwijze is toegestaan, op 
voorwaarde dat volgende richtlijnen worden gerespecteerd: 

1° het modelformulier van de Provincie wordt volledig en correct ingevuld, 
gedateerd en ondertekend; 

2° alle onderliggende kastickets moeten in bijlage worden bijgevoegd; 
3° de terugbetaling ervan gebeurt via overschrijving. 

Artikel 60  

De Gemeenschap staat zelf in voor de volledige financiering van de uitgaven die 
het gevolg zijn van het handelen of het niet handelen door de Gemeenschap in 
strijd met de wettelijke en reglementaire bepalingen, voorliggende afsprakennota 
of andere overeenkomsten.  

Artikel 61  

De bevoegdheden van voorzitter, secretaris en penningmeester van het comité 
worden bepaald door het Eredienstendecreet. Deze mandaten zijn niet bezoldigd 
en kunnen niet worden gecumuleerd. Bovendien zijn deze personen vrijwilligers 
en moeten zij deze mandaten persoonlijk uitoefenen. Deze mandaten kunnen niet 
worden gedelegeerd.  

Artikel 62  

Indien de Gemeenschap daarnaast beroep doet op andere vrijwilligers, verbindt 
zij zich ertoe de Wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van vrijwilligers na te 
leven.  
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Onder "vrijwilliger" wordt verstaan: elke natuurlijke persoon die een activiteit 
verricht: 

1° die onbezoldigd en onverplicht wordt verricht; 
2° die verricht wordt ten behoeve van één of meer personen, andere dan diegene 

die de activiteit verricht, van een groep of organisatie of van de samenleving als 
geheel; 

3° die ingericht wordt door een organisatie anders dan het familie- of privé-verband 
van diegene die de activiteit verricht; 

4° en die niet door dezelfde persoon en voor dezelfde organisatie wordt verricht in 
het kader van een arbeidsovereenkomst, een dienstencontract of een statutaire 
aanstelling.  

Voor de uitbetaling van de vrijwilligersvergoeding stelt de Provincie een 
modelformulier ter beschikking.  

Artikel 63  

Indien een lid van het comité of een andere vrijwilliger een dienstreis moet maken, 
heeft deze persoon hierna recht op een vergoeding voor zijn reiskosten op basis 
van het Koninklijk Besluit van 18 januari 1965 houdende algemene regeling 
inzake reiskosten.  

Onder "dienstreis" wordt verstaan: de verplaatsing van de woonplaats van deze 
persoon naar een vooraf bepaalde bestemming in het Vlaams Gewest in opdracht 
van het comité en in het kader van een wettelijke of reglementaire opdracht van 
de Gemeenschap.  

Bij de vergoeding van de reiskosten wordt een onderscheid gemaakt naar gelang 
van het gebruikte vervoermiddel:  

1° indien deze persoon gebruik maakt van een gemeenschappelijk vervoermiddel 
(trein, tram, bus, metro), zijn de artikelen 5-9 van hogervermeld Koninklijk 
Besluit van toepassing;  

2° indien deze persoon gebruik maakt van een eigen motorvoertuig (auto, 
bromfiets, motorfiets), zijn de artikelen 12-13 van hogervermeld Koninklijk 
Besluit van toepassing.  
In dit geval heeft deze persoon recht op een kilometervergoeding om alle kosten 
te dekken die voortvloeien uit het gebruik van zijn motorvoertuig. 
Het bedrag van deze kilometervergoeding wordt berekend op basis van artikel 
13 van hogervermeld Koninklijk Besluit en wordt jaarlijks herzien op 1 juli.  
Voor de berekening van deze kilometervergoeding wordt als grondslag 
genomen de werkelijke afstand in kilometers volgens de gevolgde wegen, en dit 
met een maximum van 2.000 km op jaarbasis. 
Deze kilometervergoeding wordt uitgekeerd op voorlegging van een gedateerde 
en ondertekende schuldvordering, samen met een verklaring op erewoord, van 
deze persoon, gestaafd door een omstandige opgave, waarbij per dienstreis 
wordt vermeld: het aantal afgelegde kilometers, de reden van de dienstreis, de 
bestemming en de berekening van de kilometervergoeding. 

Voor de uitbetaling van deze vergoeding stelt de Provincie een modelformulier ter 
beschikking.  
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Artikel 64  

Indien de Gemeenschap het gebouw van de eredienst huurt van een derde, moet 
er een schriftelijke en geregistreerde huurovereenkomst worden opgemaakt, 
waarin minstens volgende elementen worden opgenomen: 

1° de huurprijs die de Gemeenschap moet betalen aan de derde; 
2° de wijze van berekening van deze huurprijs; 
3° welke delen van het gebouw uitsluitend zijn bestemd voor het vieren van de 

eredienst; 
4° welke delen van het gebouw gedeeltelijk zijn bestemd voor het vieren van de 

eredienst en gedeeltelijk zijn bestemd voor derden. 

In dit laatste geval wordt in de huurovereenkomst eveneens een verdeelsleutel 
opgenomen, waarbij het aandeel van elke partij in het gebruik van het gebouw 
wordt vastgelegd. Deze verdeelsleutel wordt onder meer gebruikt voor de 
bepaling van het aandeel van elke partij in de gemeenschappelijke kosten van het 
gebouw (gebruik van de gemeenschappelijke ruimtes, elektriciteit, gas, water, 
internetaansluiting, telefoon,…). Indien mogelijk worden er voor de 
nutsvoorzieningen (elektriciteit, gas en water) aparte tellers voorzien voor elke 
partij.  

De objectieve criteria voor de berekening van deze verdeelsleutel worden per 
gemeenschappelijke kost opgesomd in de strategische nota van het 
meerjarenplan.  

De Gemeenschap bezorgt zo snel mogelijk een kopie van deze 
huurovereenkomst en van alle latere wijzigingen aan deze huurovereenkomst aan 
de dienst Juridische Aangelegenheden & Bestuurszaken aan de Provincie.  

Artikel 65  

De Provincie heeft het recht om door middel van een plaatsbezoek te controleren 
of het bedrag van de huurprijs en de opgenomen verdeelsleutel beantwoorden 
aan de reële situatie ter plaatse. Indien wordt vastgesteld dat dit niet het geval is, 
zal de financiële tussenkomst van de Provincie zich beperken tot het bedrag van 
de huurprijs en de verdeelsleutel die wel beantwoorden aan de reële situatie ter 
plaatse.  

Artikel 66  

De Provincie komt niet tussen in de kosten voor het inrichten van koranlessen, al 
dan niet via het Executief van de Moslims van België, aan de gelovigen. Deze 
kosten hebben immers geen rechtstreeks verband met het vieren van de 
eredienst, net zomin als alle andere uitgaven in verband met deze koranlessen 
(materiaal, boeken, vergoeding voor de leraar,…).  

HOOFDSTUK 14 – TAALWETGEVING  

Artikel 67 

Als openbare instelling met rechtspersoonlijkheid is de Gemeenschap 
onderworpen aan de taalwetgeving, zijnde het Koninklijk Besluit van 18 juli 1966 
betreffende de coördinatie van de wetten op het gebruik van talen in 
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bestuurszaken. Concreet betekent dit dat zij in haar betrekkingen met de 
Provincie, in haar berichten, mededelingen en formulieren voor het publiek, in 
haar betrekkingen met particulieren en in haar akten, getuigschriften, 
machtigingen, verklaringen en vergunningen met betrekking tot particulieren 
steeds het Nederlands gebruikt.  

Indien een stuk afkomstig van derden is opgesteld in een andere taal dan het 
Nederlands, zorgt de Gemeenschap op eigen kosten voor een correcte vertaling 
van dit stuk in het Nederlands en, in voorkomend geval, voor een correcte 
omrekening van het bedrag in een vreemde munteenheid naar het bedrag in euro. 
De voorzitter en de secretaris van het comité ondertekenen het 2de stuk, 
voorafgegaan door de volgende formule:  
"Het comité garandeert dat de hierboven vermelde gegevens in volstrekte 
overeenstemming zijn met de vermeldingen op het originele stuk."  

HOOFDSTUK 15 – OPHEFFING VAN ERKENNING  

Artikel 68  

De Gemeenschap dient een open en constructieve houding aan te nemen 
tegenover de ruime samenleving waartoe zij behoort en tegenover de Provincie. 
Zij dient open te staan voor overleg en samenspraak met de Provincie.  

Indien de Provincie vaststelt dat dit gegeven niet of onvoldoende aanwezig is in 
hoofde van de Gemeenschap of indien zij vaststelt dat de Gemeenschap bewust 
en herhaaldelijk nalaat haar verbintenissen na te leven die voortvloeien uit de 
wettelijke en reglementaire bepalingen en uit deze afsprakennota, heeft de 
Provincie het recht om aan de Vlaamse Regering te vragen om de erkenning van 
de Gemeenschap op te heffen.  

Artikel 69  

De Vlaamse Regering kan, bij gemotiveerd besluit, de erkenning opheffen van de 
Gemeenschap indien zij niet meer voldoet aan 1 of meerdere erkenningscriteria 
zoals omschreven in artikel 4 van het Besluit van de Vlaamse Regering van 30 
september 2005 houdende vaststelling van de criteria voor de erkenning van de 
plaatselijke kerk- en geloofsgemeenschappen van de erkende erediensten.  

De Vlaamse overheid volgt hierbij de procedure zoals omschreven in artikel 7 van 
dit Besluit van de Vlaamse Regering van 30 september 2005. Daartoe behoort 
onder meer het inwinnen van het advies van de provincieraad.  
De Vlaamse Regering geeft, bij een ter post aangetekende brief, kennis van haar 
gemotiveerd besluit aan het Executief van de Moslims van België. Zij stuurt ook 
een afschrift hiervan naar de Minister van Justitie en naar de Provincie.  

HOOFDSTUK 16 – SLOTBEPALINGEN  

Artikel 70 

Deze afsprakennota treedt in werking op 1 januari 2020 en geldt tot en met 31 
december 2025.  
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Beide partijen engageren zich om deze afsprakennota te goeder trouw uit te 
voeren en tijdig met elkaar te overleggen indien er zich aanpassingen aan deze 
afsprakennota zouden opdringen.  

Deze afsprakennota komt in de plaats van eerder gemaakte mondelinge en 
schriftelijke afspraken en overeenkomsten.  
Op deze afsprakennota is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing.  

Opgemaakt te Gent, op (datum), in 2 exemplaren. Elke partij verklaart 1 
ondertekend exemplaar te hebben ontvangen.  

Voor de Provincie Oost-Vlaanderen, 

De bevoegde gedeputeerde De provinciegriffier  

Kurt Moens  Albert De Smet  

Voor de Islamitische Gemeenschap Hicret Camii,  

De voorzitter De secretaris  

Ali Alci Kose Recep 

Artikel 2  
De provincieraad machtigt de deputatie, voor wie optreden de bevoegde 
gedeputeerde en de provinciegriffier, tot het ondertekenen van deze afsprakennota 
namens de Provincie Oost-Vlaanderen. 

Artikel 3  
Een afschrift van dit provincieraadsbesluit zal naar de gouverneur, naar het comité 
van de Islamitische Gemeenschap Hicret Camii en naar het erkend representatief 
orgaan worden verzonden. 

PUNT 8. 
FLANKEREND ONDERWIJSBELEID 
HET BEROEPENHUIS VZW: 
- GOEDKEURING VAN DE STATUTEN 
- AANDUIDING VAN 1 VERTEGENWOORDIGER IN DE ALGEMENE VERGADERING 
- VOORDRACHT VAN 1 VERTEGENWOORDIGER IN HET BESTUURSORGAAN 

Bevoegde gedeputeerde : Kurt Moens 
Verslag nummer 2001936 van 14 05 2020 

Tussenkomsten :geen 
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• Goedkeuring van de statuten 

Aard van de stemming : openbaar  
Aantal uitgebrachte stemmen : 35 
Aantal ja-stemmen : 35 
Aantal nee-stemmen : - 
Aantal onthoudingen : - 

Goedgekeurd 

• Aanduiding van 1 vertegenwoordiger in de Algemene Vergadering: 
Caroline Delbaere 

Aard van de stemming : geheim  
Aantal uitgebrachte stemmen : 35 
Aantal ja-stemmen : 31 
Aantal nee-stemmen : 4 
Aantal onthoudingen : - 

Goedgekeurd 

• Voordracht van 1 vertegenwoordiger in het bestuursorgaan: 
Caroline Delbaere 

Aard van de stemming : geheim  
Aantal uitgebrachte stemmen : 35 
Aantal ja-stemmen : 31 
Aantal nee-stemmen : 4 
Aantal onthoudingen : - 

Goedgekeurd 

De Provincieraad van Oost-Vlaanderen, 

1.   Feitelijke en juridische gronden 

Artikelen 43, §2, 5° en 188 van het Provinciedecreet. 

Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en 
verenigingen en houdende diverse bepalingen. 

Voorstel van de Deputatie van 4 mei 2020. 

2.   Motivering 

Sedert 2002 is de Provincie Oost-Vlaanderen lid van de vzw Het Beroepenhuis. 

Volgens het nieuwe wetboek vennootschappen en verenigingen van 23 maart 
2019 (WVV), moeten de statuten van elke vzw tegen 1 januari 2024 worden 
aangepast aan de nieuwe wetgeving.  

Daarom heeft de vzw zijn statuten vernieuwd. De nieuwe statuten zullen 
voorgelegd worden aan de Algemene Vergadering van 16 juni 2020. 
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Het ontwerp van de nieuwe statuten werd opgemaakt in overleg met het VSDC 
(Vlaams Studie- en DocumentatieCentrum voor vzw’s) om zeker in 
overeenstemming te zijn met het WVV. 

Daarnaast werden op vraag van het VSDC de doelstelling vollediger geformuleerd 
en de activiteiten gedetailleerder beschreven. 

Op dit ogenblik wordt de Provincie in de Algemene Vergadering vertegenwoordigd 
door Caroline Delbaere , beleidsmedewerker bij de directie Onderwijs en Vorming. 
Zij maakte ook deel uit van de Raad van Bestuur van Het Beroepenhuis. 

Volgens de nieuwe statuten mag de Provincie één vertegenwoordiger aanduiden 
voor de Algemene Vergadering. De bestuurders worden benoemd door de 
Algemene Vergadering. 

3.   Besluit 

Artikel 1 
De Provincieraad beslist tot de verdere deelname van de Provincie Oost-
Vlaanderen in de vzw Het Beroepenhuis. 

Artikel 2 
Keurt goed het volgende voorstel van nieuwe statuten van Het Beroepenhuis VZW, 
zoals aan de eerstvolgende Algemene Vergadering van de VZW zal worden 
voorgelegd: 

“STATUTEN 

TITEL I: NAAM - ZETEL - DOEL – DUUR 

ARTIKEL 1 

De vereniging zonder winstoogmerk draagt de naam: Het Beroepenhuis. 

ARTIKEL 2 

De zetel van de vzw is gevestigd in het Vlaamse Gewest. 

De zetel van de vereniging is gevestigd te Doornzelestraat 86-92, 9000 Gent. 

Hij kan verplaatst worden door het bestuursorgaan, voor zover die verplaatsing 
geen wijziging van de taal van de statuten met zich meebrengt. Het 
bestuursorgaan is tevens gemachtigd de zetelwijziging door te voeren in de 
statuten. 

Het e-mailadres van de vereniging is: info@beroepenhuis.be 

Het adres van de website van de vereniging is: www.beroepenhuis.be 

Het e-mailadres en de website van de vereniging kunnen door het bestuursorgaan 
in de statuten worden aangepast. 
  

mailto:info@beroepenhuis.be
http://www.beroepenhuis.be/
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ARTIKEL 3 

De vereniging is een initiatief dat is ontstaan uit het open partnerschap ‘Gent, stad 
in werking’ (‘Gsiw’) en wil op haar terrein, onder meer de aansluiting onderwijs-
arbeidsmarkt, de vertaling zijn van het profiel en de waarden die in het Gsiw-
project worden voorgestaan. 

De vereniging streeft een belangeloos doel na en keert, op straffe van nietigheid, 
rechtstreeks noch onrechtstreeks enig vermogensvoordeel uit aan de oprichters, 
de leden, de bestuurders of enig ander persoon, behalve in dit laatste geval, voor 
het in de statuten bepaald belangeloos doel. 

De vereniging heeft als belangeloze doelstelling jongeren te ondersteunen bij het 
maken van bewuste en positieve studie- en loopbaankeuzes door contexten te 
creëren waarin jongeren enerzijds hun talenten en interesses kunnen ontdekken 
en anderzijds hun horizon (m.b.t. de arbeidsmarkt) kunnen verruimen. Hierbij 
motiveert de vereniging ouders, onderwijs- en bedrijfsmensen, 
beroepsbeoefenaars en alle andere geïnteresseerden om hieraan op een 
constructieve manier mee te werken. 

De vereniging streeft het belangeloos doel na in het kader van één of meer 
welbepaalde activiteiten die zij tot voorwerp heeft. Deze activiteiten kunnen zijn: 

- Organiseren van een educatief centrum met interactieve tentoonstelling en 
workshops 

- Ontwikkelen en aanbieden van educatieve materialen en trajecten en 
nascholingen 

-Organiseren van doedagen 

-Organiseren van techniek- en talentenfestivals 

-Organiseren van bedrijven-, talenten- of beroepenrally’s op de werkvloer 

-Ontwikkelen en organiseren van pop-up-concepten zoals een beroepen- of 
talentendorp 

-Ontwikkelen en aanbieden van STEM-activiteiten of academie 

De omschrijving van deze activiteiten is louter exemplatief en niet limitatief. 

De vzw mag alle handelingen ondernemen ter voltooiing van het voorwerp en ter 
bevordering van het belangeloos doel voor zover de opbrengsten hiervan besteed 
worden aan het belangeloos doel en in overeenstemming met het voorwerp. 

De vzw exploiteert geen onderneming of houdt zich niet bezig met verrichtingen 
van winstgevende aard, in de zin van artikel 2, 5° WIB92. De vzw houdt zich bezig 
met verrichtingen die bestaan in een bedrijvigheid die slechts bijkomstig op 
nijverheids-, handels- of landbouwverrichtingen betrekking heeft, of die niet 
volgens nijverheids- of handelsmethoden uitgevoerd wordt, in de zin van artikel 
182 WIB92. 
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ARTIKEL 4 

De vereniging is opgericht voor onbepaalde duur, doch kan te allen tijde ontbonden 
worden. 

TITEL II: LEDEN 

ARTIKEL 5 

Het aantal leden is onbeperkt, maar moet tenminste drie bedragen. 

De vereniging kan effectieve en niet-effectieve leden tellen. De volheid van het 
lidmaatschap, met inbegrip van het stemrecht op de algemene vergadering, komt 
uitsluitend toe aan de effectieve leden. Effectieve leden zijn diegenen wiens naam 
is vermeld in het ledenregister dat op de zetel van de vereniging wordt 
bijgehouden. De wettelijke bepalingen zijn alleen op de effectieve leden 
toepasselijk. 

Niet-effectieve leden zijn enkel aangesloten om te genieten van de activiteiten van 
de vzw. Ze hebben geen stemrecht op de algemene vergadering. De 
toetredingsvoorwaarden, de rechten en verplichtingen van de niet-effectieve leden 
kunnen worden bepaald door een intern reglement. 

Met de term 'lid' in deze statuten wordt uitdrukkelijk verwezen naar de effectieve 
leden. 

ARTIKEL 6 

Als lid kan tot de vereniging toetreden, ieder natuurlijke persoon of rechtspersoon 
die door de algemene vergadering wordt aanvaard en dit op voorstel van het 
bestuursorgaan. Het verzoek om toelating van een kandidaat-lid moet schriftelijk 
(via mail, gewone of aangetekende brief) worden ingediend bij het bestuursorgaan. 

ARTIKEL 7 

Het bestuursorgaan kan, onder door haar te bepalen voorwaarden, ook andere 
personen als ereleden, beschermleden, steunende of adviserende leden tot de 
vereniging toelaten. Deze worden beschouwd als niet-effectieve leden. Hun 
rechten en plichten kunnen worden vermeld in een intern reglement. 

ARTIKEL 8 

De leden betalen geen ledenbijdrage. 

ARTIKEL 9 

Elk lid kan ten allen tijde uit de vereniging treden. Het ontslag moet bij gewoon of 
aangetekend schrijven of per e-mail aan het bestuursorgaan ter kennis worden 
gebracht. 
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ARTIKEL 10 

Uittredende of uitgesloten leden en hun rechtsopvolgers hebben geen deel in het 
vermogen van de vereniging, en kunnen derhalve ook nooit teruggave of 
vergoeding voor gestorte bijdragen of gedane inbrengsten vorderen. 

TITEL III: HET BESTUURSORGAAN 

ARTIKEL 11 

De vereniging wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan van tenminste 
drie bestuurders. 

ARTIKEL 12 

Bestuurders worden benoemd voor drie jaar. Bestuurders zijn herverkiesbaar. 
Tussentijds benoemde bestuurders vervolledigen het lopende mandaat. Wanneer 
de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de 
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren, ter 
vervollediging van het lopende mandaat. De eerstvolgende algemene vergadering 
moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen. Bij bevestiging 
beëindigt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger. Bij gebrek 
aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop 
van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid 
van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat ogenblik. 

ARTIKEL 13 

De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering. 

ARTIKEL 14 

Het mandaat van de bestuurders eindigt door afzetting door de algemene 
vergadering, door vrijwillig ontslag, door het verstrijken van het mandaat (in 
voorkomend geval), of door overlijden. 

In afwijking van verdere bepalingen is er voor de afzetting van een bestuurder een 
2/3 stemmenmeerderheid vereist op de algemene vergadering. Onthoudingen en 
ongeldige stemmen worden buiten beschouwing gelaten. 

ARTIKEL 15 

Een bestuurder die vrijwillig ontslag neemt, moet dit schriftelijk (via mail, bij gewone 
of aangetekende brief) bekendmaken aan het bestuursorgaan. Dit ontslag gaat 
onmiddellijk in tenzij door dit ontslag het minimum aantal bestuurders onder het 
statutaire minimum is gedaald. In dit geval moet het bestuursorgaan samenkomen 
om: 

- ofwel zelf een bestuurder te coöpteren binnen een redelijke termijn (in dat geval 
moet de eerstvolgende algemene vergadering de coöptatie bevestigen), 

- ofwel binnen een redelijke termijn een algemene vergadering bijeen te roepen, 
welke in de vervanging van de betrokken bestuurder dient te voorzien. 
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In eerste voormelde geval, op het ogenblik van coöptatie, en in tweede voormelde 
geval, op het ogenblik dat een vervangend bestuurder wordt bevestigd door de 
algemene vergadering, gaat het vrijwillig ontslag van de betrokken bestuurder in. 

ARTIKEL 16 

Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vereniging, met inbegrip van de 
vertegenwoordiging in rechte. Het bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen 
te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp/doel 
van de vereniging, behoudens die waarvoor volgens de wet alleen de algemene 
vergadering bevoegd is. Hij treedt op als eiser en verweerder, in alle 
rechtsgedingen en beslist over het al dan niet aanwenden van rechtsmiddelen. 

Het bestuursorgaan oefent zijn bevoegdheden uit als college. 

Op de bijeenkomsten van het bestuursorgaan kan een bestuurder zich door een 
andere bestuurder laten vertegenwoordigen. Hierbij kan een bestuurder maximaal 
één andere bestuurder vertegenwoordigen. 

Het bestuursorgaan kan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien minstens 
de helft van de bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is. De beslissingen 
worden genomen bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen van de 
aanwezige en vertegenwoordigde bestuurders, tenzij de statuten het anders 
zouden vermelden. Onthoudingen en ongeldige stemmen worden buiten 
beschouwing gelaten. Bij staking van stemmen wordt het voorstel verworpen. 

Een 2/3 stemmenmeerderheid is vereist bij: 

- Het al dan niet toekennen van kostenvergoedingen aan bestuurders; 

- Het delegeren van taken en handelingen aan bijzondere volmachthouders of aan 
een orgaan van dagelijks bestuur. 

ARTIKEL 17 

Wanneer het bestuursorgaan een beslissing moet nemen of zich over een 
verrichting moet uitspreken die onder zijn bevoegdheid valt, waarbij een bestuurder 
een rechtstreeks of onrechtstreeks belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat 
strijdig is met het belang van de vereniging, moet de betrokken bestuurder dit 
meedelen aan de andere bestuurders vóór het bestuursorgaan een besluit neemt. 

De bestuurder met een belangenconflict mag niet deelnemen aan de 
beraadslagingen van het bestuursorgaan over deze beslissingen of verrichtingen, 
noch aan de stemming in dat verband. Heeft de meerderheid van de bestuurders 
een belangenconflict, dan wordt de beslissing of verrichting aan de algemene 
vergadering voorgelegd, waarna het bestuursorgaan, na goedkeuring door de 
algemene vergadering, ze verder mag uitvoeren. 

De regeling inzake belangenconflicten geldt niet wanneer de beslissingen van het 
bestuursorgaan betrekking hebben op gebruikelijke verrichtingen die plaatshebben 
onder de voorwaarden en tegen de zekerheden die op de markt gewoonlijk gelden 
voor soortgelijke verrichtingen. 
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ARTIKEL 18 

In uitzonderlijke omstandigheden kunnen de besluiten van het bestuursorgaan bij 
eenparig schriftelijk besluit van alle bestuurders worden genomen, met 
uitzondering van enig statutair uitgesloten besluit. De genomen besluiten worden 
genotuleerd in het verslag van de volgende bijeenkomst. Hierbij worden ook de 
motieven opgenomen die de keuze voor de schriftelijke besluitvorming 
ondersteunen. 

ARTIKEL 19 

Het bestuursorgaan wordt bijeengeroepen door de voorzitter of door de 
ondervoorzitter of door twee bestuurders. 

De vergaderingen van het bestuursorgaan worden voorgezeten door de voorzitter. 
Bij ontstentenis van een voorzitter, of indien de voorzitter afwezig is, wordt de 
vergadering voorgezeten door de ondervoorzitter en bij diens ontstentenis of 
afwezigheid door een daartoe door het bestuursorgaan gemandateerde aanwezige 
bestuurder. 

ARTIKEL 20 

Van elke vergadering worden notulen gemaakt, die ondertekend worden door de 
voorzitter van de vergadering en de bestuurders die erom verzoeken. 

ARTIKEL 21 

Het bestuursorgaan vaardigt alle interne reglementen uit die hij nodig acht en 
nuttig oordeelt. In voorkomend geval bevindt de laatste goedgekeurde versie zich 
op het zeteladres van de vereniging. 

ARTIKEL 22 

Het bestuursorgaan kan de vertegenwoordiging in en buiten rechte op zijn 
verantwoordelijkheid overdragen aan één of meer bestuurders. Het 
bestuursorgaan benoemt uit zijn bestuurders een voorzitter, een ondervoorzitter, 
een secretaris, een penningmeester en elke functie die voor de goede werking van 
de vereniging noodzakelijk is. 

Hun benoeming gebeurt door het bestuursorgaan. 

De ambtsbeëindiging van deze gemachtigde personen kan geschieden 

a) op vrijwillige basis door de gemachtigde zelf door een schriftelijk (via mail, 
gewone of aangetekende brief) ontslag in te dienen bij het bestuursorgaan 

b) door afzetting door het bestuursorgaan. De beslissing hieromtrent door het 
bestuursorgaan moet ter kennis gebracht worden van de betrokkene. 
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ARTIKEL 23 

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van het 
bestuursorgaan als college, is de vereniging in en buiten rechte rechtsgeldig 
vertegenwoordigd door het individuele optreden van één van de bestuurders. 

ARTIKEL 24 

Bestuurders die conform artikel 23 namens de vereniging optreden, moeten ten 
aanzien van derden niet doen blijken van enig besluit of van enige machtiging. 

ARTIKEL 25 

Voor bijzondere handelingen kan het bestuursorgaan één of meer gemachtigden 
aanduiden, al dan niet onder de bestuurders, die desgevallend individueel of 
gezamenlijk optreden. De gemachtigde treedt op binnen de perken en de grenzen 
van het bijzonder mandaat, zoals bepaald door het bestuursorgaan. 

ARTIKEL 26 

Het bestuursorgaan kan een orgaan van dagelijks bestuur aanstellen. Het 
bestuursorgaan is belast met het toezicht op het orgaan van dagelijks bestuur. 

Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet 
verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de vereniging, als de 
handelingen en de beslissingen die, ofwel om reden van hun minder belang dat ze 
vertonen, ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van het 
bestuursorgaan niet rechtvaardigen. 

Hun benoeming gebeurt door het bestuursorgaan. 

De ambtsbeëindiging van het dagelijks bestuur kan geschieden: 

a) op vrijwillige basis door een lid van het dagelijks bestuur zelf door een schriftelijk 
ontslag (via mail, gewone of aangetekende brief) in te dienen bij het 
bestuursorgaan 

b) door afzetting door het bestuursorgaan. De beslissing hieromtrent door het 
bestuursorgaan moet ter kennis gebracht worden van de betrokkene. 

ARTIKEL 27 

Het dagelijks bestuur oefent zijn bevoegdheden uit als college. Het dagelijks 
bestuur kan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien de meerderheid van 
de dagelijkse bestuurders aanwezig is. De beslissingen worden genomen bij 
gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen van de aanwezige dagelijkse 
bestuurders. Onthoudingen en ongeldige stemmen worden buiten beschouwing 
gelaten. 

Voor de externe vertegenwoordiging wat het dagelijks bestuur betreft, is de 
vereniging rechtsgeldig vertegenwoordigd door een individueel optredende 
dagelijkse bestuurder. 
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TITEL IV: ALGEMENE VERGADERING 

ARTIKEL 28 

De algemene vergadering is samengesteld uit alle effectieve leden, en wordt 
voorgezeten door de voorzitter van het bestuursorgaan. Bij ontstentenis van een 
voorzitter, of indien de voorzitter afwezig is, wordt de vergadering voorgezeten 
door de ondervoorzitter en in geval van diens ontstentenis of afwezigheid door een 
daartoe door de algemene vergadering gemandateerde aanwezige bestuurder. 

Een lid kan zich echter door een ander lid op de algemene vergadering laten 
vertegenwoordigen. Een lid kan evenwel slechts één ander lid vertegenwoordigen. 
Elk lid beschikt slechts over één stem op de algemene vergadering. 

ARTIKEL 29 

Uitsluitend de algemene vergadering is bevoegd voor: 

- het wijzigen van de statuten, behoudens in de gevallen waarin het 
bestuursorgaan bevoegd is, zoals bepaald in het WVV, 

- de benoeming en de afzetting van de bestuurders 

- de bepaling van de bezoldiging van de bestuurders ingeval een bezoldiging wordt 
toegekend, 

- de benoeming en de afzetting van de commissarissen en het bepalen van hun 
bezoldiging, 

- de kwijting aan de bestuurders en de commissarissen alsook het instellen van de 
verenigingsvordering tegen de bestuurders en de commissarissen, 

- de goedkeuring van de begroting en van de jaarrekening, 

- de vrijwillige ontbinding van de vereniging, 

- de uitsluiting van een lid van de vereniging, 

- de omzetting van de vzw in een ivzw, in een coöperatieve vennootschap erkend 
als sociale onderneming of in een erkende coöperatieve vennootschap sociale 
onderneming, 

- het doen of het aanvaarden van een inbreng om niet van een algemeenheid, 

- alle gevallen waarin deze statuten het vereisen. 

ARTIKEL 30 

De algemene vergadering wordt geldig bijeengeroepen door het bestuursorgaan 
telkens als de wet of het voorwerp/doel van de vereniging zulks vereist. De 
beslissingsbevoegdheid is voorbehouden aan het bestuursorgaan. 
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ARTIKEL 31 

Het bestuursorgaan is verplicht de algemene vergadering samen te roepen 
wanneer 1/5e van de leden daartoe een verzoek richt aan het bestuursorgaan en 
dit per gewone of aangetekende brief waarin de te behandelen agendapunten zijn 
vermeld. In dit geval roept het bestuursorgaan de algemene vergadering bijeen 
binnen eenentwintig dagen na het verzoek tot bijeenroeping. De algemene 
vergadering wordt uiterlijk gehouden op de veertigste dag na dit verzoek. 

ARTIKEL 32 

De oproepingen tot de algemene vergadering moeten om geldig te zijn, 
ondertekend of verzonden worden door een door het bestuursorgaan aan te 
duiden persoon. Alle leden, bestuurders en in voorkomend geval commissarissen 
moeten worden opgeroepen via mail of gewone of aangetekende brief tenminste 
vijftien dagen voor de vergadering. 

ARTIKEL 33 

De oproeping, die plaats, dag en uur van de vergadering vermeldt, bevat de 
agenda, die wordt vastgelegd door het bestuursorgaan. Elk onderwerp dat per 
gewone of aangetekende brief wordt voorgedragen door 1/20e van de leden, moet 
eveneens op de agenda worden vermeld. Dit onderwerp moet door het 1/20e van 
de leden tenminste vijf dagen voor de vergadering aan het bestuursorgaan 
overhandigd zijn. Onderwerpen die niet op de agenda staan, kunnen in geen geval 
behandeld worden. 

ARTIKEL 34 

Behoudens de in de wet en in de statuten dwingend vermelde aangelegenheden, 
worden de besluiten als volgt genomen: bij gewone meerderheid van de 
uitgebrachte stemmen van de aanwezige en/of vertegenwoordigde leden, bij een 
minimale aanwezigheids- of vertegenwoordigingsvereiste van de helft van de 
leden. Wordt dit aanwezigheidsgetal niet bereikt dan kan een tweede vergadering 
worden bijeengeroepen, zoals door deze statuten is bepaald, en waarop deze 
vergadering een geldig besluit zal kunnen nemen, ongeacht het aantal 
aanwezigen. Deze tweede vergadering mag niet binnen de 15 dagen volgend op 
de eerste vergadering worden gehouden. 

Bij staking van stemmen wordt het voorstel verworpen. 

Onthoudingen en ongeldige stemmen worden buiten beschouwing gelaten. 

Op eenvoudig verzoek van één of meerdere leden, of wanneer het strikt 
persoonsgebonden zaken betreft, wordt tot geheime stemming overgegaan. 

ARTIKEL 35 

Tot wijziging van de statuten kan enkel besloten worden door de algemene 
vergadering, behoudens in de gevallen waarin het bestuursorgaan bevoegd is, 
zoals bepaald in het WVV. Door de algemene vergadering kan slechts worden 
besloten indien die wijziging nauwkeurig is aangegeven in de oproeping en 
wanneer tenminste 2/3e van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Wordt dit 
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getal niet bereikt dan kan een tweede vergadering worden bijeengeroepen, zoals 
door deze statuten is bepaald, en waarop deze vergadering een geldig besluit zal 
kunnen nemen, ongeacht het aantal aanwezigen. Deze tweede vergadering mag 
niet binnen de 15 dagen volgend op de eerste vergadering worden gehouden. 

Voor elke statutenwijziging is bovendien een meerderheid van 2/3e der aanwezige 
of vertegenwoordigde stemmen vereist, ook op de tweede algemene vergadering. 
Tot wijziging van het doel of het voorwerp van de vereniging kan slechts met een 
meerderheid van 4/5e van de stemmen worden besloten. Onthoudingen en 
ongeldige stemmen worden buiten beschouwing gelaten. 

ARTIKEL 36 

Bij vrijwillige ontbinding van de vereniging worden dezelfde regels als deze 
beschreven voor het wijzigen van het doel of het voorwerp van de vereniging 
vereist. 

ARTIKEL 37 

Bij uitsluiting van een lid worden dezelfde regels als deze beschreven voor het 
wijzigen van de statuten vereist. 

Bij uitsluiting van een lid moet dit punt eveneens aangegeven worden in de 
oproeping en moet het lid gehoord worden. 

ARTIKEL 38 

Van elke vergadering worden notulen gemaakt, die ondertekend worden door de 
voorzitter of door de secretaris of door de leden die het wensen. De notulen 
kunnen op de zetel van de vereniging door leden en belanghebbende derden 
worden ingezien. 

TITEL V: REKENINGEN EN BEGROTINGEN 

ARTIKEL 39 

Het boekjaar van de vereniging loopt van 1 januari tot 31 december. 

Het bestuursorgaan sluit de rekeningen over het voorbije boekjaar af en bereidt de 
begroting van het komend boekjaar voor. Beide worden ter goedkeuring aan de 
jaarlijkse algemene vergadering voorgelegd die gehouden wordt binnen zes 
maanden na afsluitingsdatum van het boekjaar. 

Tenzij de algemene vergadering een commissaris heeft aangeduid, wordt de 
controle op de activiteiten van de vereniging in het algemeen expliciet 
toevertrouwd aan één of meer controlerende leden of aan een deskundige, aldus 
benoemd door de algemene vergadering. Het mandaat van de persoon of 
personen met controlerende bevoegdheden betreft een mandaat van beperkte 
duur en dit voor een periode zoals vastgesteld door de algemene vergadering. 
Voornoemd persoon of voornoemde personen kunnen een onbeperkt onderzoeks- 
en controlerecht laten gelden op alle verrichtingen van de vereniging. Voornoemd 
persoon of voornoemde personen kunnen ter plaatse inzage krijgen van de 
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boeken, de briefwisseling (reguliere als elektronische), de notulen en van alle 
geschriften van de vereniging. 

TITEL VI: ONTBINDING 

ARTIKEL 40 

Behoudens gevallen van gerechtelijke ontbinding en ontbinding van rechtswege 
kan slechts de algemene vergadering tot ontbinding besluiten indien 2/3e van de 
leden op de algemene vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn en een 
meerderheid van 4/5e der aanwezige of vertegenwoordigde stemmen akkoord is 
om de vereniging vrijwillig te ontbinden. Het voorstel tot vrijwillige ontbinding van 
de vereniging moet uitdrukkelijk op de agenda van de algemene vergadering 
vermeld worden. 

Zijn geen 2/3e van de leden op deze algemene vergadering aanwezig of 
vertegenwoordigd, dan moet een tweede algemene vergadering worden 
bijeengeroepen die geldig beraadslaagt ongeacht het aantal aanwezige of 
vertegenwoordigde leden maar mits een meerderheid van 4/5e der aanwezige of 
vertegenwoordigde stemmen akkoord is om de vereniging vrijwillig te ontbinden. 
Onthoudingen en ongeldige stemmen worden buiten beschouwing gelaten. 

In geval van vrijwillige ontbinding benoemt de algemene vergadering, of bij 
gebreke daarvan, de rechtbank, één of meer vereffenaars. 

De algemene vergadering bepaalt tevens hun bevoegdheid alsmede de 
vereffeningsvoorwaarden, binnen de grenzen van en mits naleving van de 
wettelijke bepalingen ter zake. 

Indien meerdere vereffenaars worden benoemd, is elke vereffenaar individueel 
bevoegd om alle handelingen te stellen die nodig of dienstig zijn voor de 
vereffening van de vzw. Zij kunnen elk individueel de vereniging naar derden toe 
vertegenwoordigen in het kader van hun vereffeningsopdracht. 

De activa zullen, na aanzuivering van de passiva, worden overgedragen aan een 
vereniging met een belangeloze doelstelling. 

ARTIKEL 41 

Voor alles wat in deze statuten niet is voorzien of geregeld, is het Wetboek van 
Vennootschappen en Verenigingen van toepassing.” 

Artikel 3 
De Provincieraad duidt de volgende natuurlijke persoon aan om de Provincie te 
vertegenwoordigen in de Algemene Vergadering van de vzw: Caroline Delbaere 

Artikel 4 
De Provincieraad draagt de volgende natuurlijke persoon voor het Bestuursorgaan 
van de vzw voor:Caroline Delbaere 

Artikel 5 
Een afschrift van dit besluit zal worden bezorgd aan de vzw Het Beroepenhuis. 
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PUNT 9. 
KIEMPUNT CAMPUS BUGGENHOUT:  
VERLENGING SCHOLENGEMEENSCHAP BASISONDERWIJS DENDERMONDE/BUGGENHOUT, 
INGANGSDATUM 01 SEPTEMBER 2020 
AANDUIDING VAN 1 EFFECTIEF EN 1 PLAATSVERVANGEND VERTEGENWOORDIGER IN HET 
BEHEERSCOMITÉ 

Bevoegde gedeputeerde : Kurt Moens 
Verslag nummer 2001921 van 14 05 2020 

Tussenkomsten :geen 

• Verlenging Scholengemeenschap Basisonderwijs 
Dendermonde/Buggenhout, ingangsdatum 01 september 2020 

Aard van de stemming : openbaar 
Aantal uitgebrachte stemmen : 35 
Aantal ja-stemmen : 35 
Aantal nee-stemmen : - 
Aantal onthoudingen : - 

Goedgekeurd 

De Provincieraad van Oost-Vlaanderen, 

1.   Feitelijke en juridische gronden 

- het provinciedecreet van 9 december 2005, inzonderheid de artikelen 42 en 188; 

- het decreet van 10 juli 2003 betreffende het landschap basisonderwijs; 

- het besluit van de Vlaamse regering van 5 maart 2004 betreffende de 
puntenenveloppen van de scholengemeenschappen basisonderwijs; 

- omzendbrief Bao/2005/11 van 30 juni 2005 betreffende scholengemeenschappen 
basisonderwijs; 

- het besluit van de Provincieraad van 16 juni 2004 tot vorming van een 
scholengemeenschap tussen PSBLO Claevervelt en de basisscholen van de stad 
Dendermonde; 

- het besluit van de Provincieraad van 1 juli 2005 tot verlenging van de 
scholengemeenschap tussen PSBLO Claevervelt en de basisscholen van de stad 
Dendermonde; 

- het besluit van de Provincieraad van 22 juni 2011 tot verlenging van de 
scholengemeenschap tussen PSBLO Claevervelt en de basisscholen van de stad 
Dendermonde; 

- het besluit van de Provincieraad van 12 juni 2014 tot verlenging van de 
scholengemeenschap tussen PSBLO Claevervelt en de basisscholen van de stad 
Dendermonde 
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2.   Motivering 

De termijn van het samenwerkingsakkoord tot het vormen van een 
scholengemeenschap tussen Kiempunt campus Buggenhout en de basisscholen 
van de stad Dendermonde loopt ten einde op 31 augustus 2020.  
Kiempunt campus Buggenhout voldoet niet aan de voorwaarden om met de 
andere provinciale basisscholen een scholengemeenschap te vormen en dient dus 
naar een partner van een ander net te zoeken.  
Het behoren tot een scholengemeenschap levert een aantal voordelen op voor 
Kiempunt campus Buggenhout en maakt een efficiënter beheer van de school 
mogelijk. De samenwerking binnen de scholengemeenschap verliep tot op heden 
vlot en droeg bij tot het verhogen van de onderwijskwaliteit.  
De samenstelling van de scholengemeenschap wijzigt niet. De wijzigingen aan de 
overeenkomst zijn van technische aard. 

3.   Besluit 

Enig artikel.  
Met ingang van 1 september 2020 wordt de scholengemeenschap, gevormd 
tussen gevormd tussen Kiempunt campus Buggenhout van de Provincie Oost-
Vlaanderen en de basisscholen van de Stad Dendermonde in hun huidige vorm 
verlengd, en dit voor een termijn van 6 jaar, onder de voorwaarden van de 
overeenkomst die bij dit besluit gevoegd is. 
 

• Aanduiding van 1 effectieve vertegenwoordiger in het beheerscomité: 
Walter Roggeman 

Aard van de stemming : geheim  
Aantal uitgebrachte stemmen : 35 
Aantal ja-stemmen : 23 
Aantal nee-stemmen : 5 
Aantal onthoudingen : 7 

Goedgekeurd 

• Aanduiding van 1 plaatsvervangende vertegenwoordiger in het 
beheerscomité: 
An Vervliet 

Aard van de stemming : geheim  
Aantal uitgebrachte stemmen : 35 
Aantal ja-stemmen : 23 
Aantal nee-stemmen : 5 
Aantal onthoudingen : 7 

Goedgekeurd 

De Provincieraad van Oost-Vlaanderen, 

1.   Feitelijke en juridische gronden 

- het provinciedecreet van 9 december 2005, inzonderheid de artikelen 42 en 188; 

- het decreet van 10 juli 2003 betreffende het landschap basisonderwijs; 
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- het besluit van de Vlaamse regering van 5 maart 2004 betreffende de 
puntenenveloppen van de scholengemeenschappen basisonderwijs; 

- omzendbrief Bao/2005/11 van 30 juni 2005 betreffende scholengemeenschappen 
basisonderwijs; 

- het besluit van de Provincieraad van 16 juni 2004 tot vorming van een 
scholengemeenschap tussen PSBLO Claevervelt en de basisscholen van de stad 
Dendermonde; 

- het besluit van de Provincieraad van 1 juli 2005 tot verlenging van de 
scholengemeenschap tussen PSBLO Claevervelt en de basisscholen van de stad 
Dendermonde; 

- het besluit van de Provincieraad van 22 juni 2011 tot verlenging van de 
scholengemeenschap tussen PSBLO Claevervelt en de basisscholen van de stad 
Dendermonde; 

- het besluit van de Provincieraad van 12 juni 2014 tot verlenging van de 
scholengemeenschap tussen PSBLO Claevervelt en de basisscholen van de stad 
Dendermonde 

- de overeenkomst tot het vormen van een scholengemeenschap tussen Kiempunt 
campus Buggenhout en de basisscholen van de stad Dendermonde, 
inzonderheid artikel 4. 

2.   Motivering 

De scholengemeenschap wordt bestuurd door een beheerscomité waarin elk 
schoolbestuur leden afvaardigt. Bij de verlening van de scholengemeenschap met 
ingang van 1 september 2020, dient ook de samenstelling van het beheerscomité 
vernieuwd te worden. Zowel de stad Dendermonde als het provinciebestuur mag 
één lid afvaardigen alsmede een vervangend lid met hetzelfde mandaat ingeval 
van afwezigheid van het effectief lid. De afgevaardigde voor het provinciebestuur 
moet een lid van de provincieraad zijn. 

3.   Besluit 

Enig artikel. 
§ 1 De hierna volgende persoon: 

- Walter Roggeman 

wordt aangeduid als vertegenwoordiger van de Provincie Oost-Vlaanderen in het 
beheerscomité van de scholengemeenschap Dendermondse 
basisscholen/Kiempunt campus Buggenhout.; 

§ 2 De hierna volgende persoon: 

- An Vervliet 

wordt aangeduid als vervangend lid van de vertegenwoordiger van de Provincie 
Oost-Vlaanderen in het beheerscomité van de scholengemeenschap 
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Dendermondse basisscholen/Kiempunt campus Buggenhout met hetzelfde 
mandaat in geval van afwezigheid van het effectief lid. 

PUNT 10. 
KIEMPUNT CAMPUS EEKLO EN KIEMPUNT CAMPUS ASSENEDE: 
VERLENGING VAN DE SCHOLENGEMEENSCHAP BASISONDERWIJS MEETJESLAND, 
INGANGSDATUM 01 SEPTEMBER 2020 
AANDUIDING VAN 1 EFFECTIEF EN 1 PLAATSVERVANGEND VERTEGENWOORDIGER IN HET 
BEHEERSCOMITÉ 

Bevoegde gedeputeerde : Kurt Moens 
Verslag nummer 2001922 van 14 05 2020 

Tussenkomsten :geen 

• Verlenging van de Scholengemeenschap Basisonderwijs Meetjesland, 
ingangsdatum 01 september 2020 

Aard van de stemming : openbaar 
Aantal uitgebrachte stemmen : 33 
Aantal ja-stemmen : 33 
Aantal nee-stemmen : - 
Aantal onthoudingen : - 

Goedgekeurd 

De Provincieraad van Oost-Vlaanderen, 

1.   Feitelijke en juridische gronden 

- het provinciedecreet van 9 december 2005, inzonderheid de artikelen 42 en 188; 

- het decreet van 10 juli 2003 betreffende het landschap basisonderwijs; 

- het besluit van de Vlaamse regering van 5 maart 2004 betreffende de 
puntenenveloppen van de scholengemeenschappen basisonderwijs; 

- omzendbrief Bao/2005/11 van 30 juni 2005 betreffende scholengemeenschappen 
basisonderwijs; 

- het besluit van de Provincieraad van 16 juni 2004 tot vorming van een 
scholengemeenschap tussen PSBLO Meetjesland en de basisscholen van de 
gemeentebesturen van Assenede, Lovendegem, Maldegem, Sint-Laureins en 
Zelzate; 

- het besluit van de Provincieraad van 1 juli 2005 tot verlenging van de 
scholengemeenschap tussen PSBLO Meetjesland en de basisscholen van de 
gemeentebesturen van Assenede, Lovendegem, Maldegem, Sint-Laureins en 
Zelzate; 

- het besluit van de Provincieraad van 22 juni 2011 tot verlenging van de 
scholengemeenschap tussen PSBLO Meetjesland en de basisscholen van de 
gemeentebesturen van Assenede, Lovendegem, Maldegem, Sint-Laureins en 
Zelzate; 
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- het besluit van de Provincieraad van 12 juni 2014 tot verlenging van de 
scholengemeenschap tussen PSBLO De Zonnewijzer en PSBLO De Zeppelin en 
de basisscholen van de gemeentebesturen van Assenede, Lovendegem, 
Maldegem, Sint-Laureins en Zelzate; 

2.   Motivering 

De termijn van het samenwerkingsakkoord tot het vormen van een 
scholengemeenschap basisonderwijs Meetjesland loopt ten einde op 31 augustus 
2020.  
Kiempunten campus Assenede en Eeklo voldoen niet aan de voorwaarden om met 
de andere provinciale basisschool een scholengemeenschap te vormen en dient 
dus naar een partner van een ander net te zoeken.  
Het behoren tot een scholengemeenschap levert een aantal voordelen op voor 
Kiempunt campus Assenede en Kiempunt campus Eeklo en maakt een efficiënter 
beheer van de school mogelijk. De samenwerking binnen de scholengemeenschap 
verliep tot op heden vlot en droeg bij tot het verhogen van de onderwijskwaliteit.  
De samenstelling van de scholengemeenschap wijzigt: de gemeentelijke 
basisschool Kruipuit van Maldegem verandert van inrichtende macht en stapt uit de 
scholengemeenschap. De overige wijzigingen aan de overeenkomst zijn van 
technische aard. 

3.   Besluit 

Enig artikel.  
Met ingang van 1 september 2020 wordt de scholengemeenschap gevormd tussen 
Kiempunt campus Assenede en Kiempunt campus Eeklo en de basisscholen van 
de gemeenten Assenede, Lievegem, Sint-Laureins en Zelzate verlengd, en dit voor 
een termijn van 6 jaar, onder de voorwaarden van de overeenkomst die bij dit 
besluit gevoegd is. 

• Aanduiding van 1 effectieve vertegenwoordiger in het beheerscomité: 
Eric Scheire 

Aard van de stemming : geheim  
Aantal uitgebrachte stemmen : 35 
Aantal ja-stemmen : 23 
Aantal nee-stemmen : 5 
Aantal onthoudingen : 7 

Goedgekeurd  

• Aanduiding van 1 plaatsvervangende vertegenwoordiger in het 
beheerscomité: 
Bart Vermaercke 

Aard van de stemming : geheim  
Aantal uitgebrachte stemmen : 35 
Aantal ja-stemmen : 23 
Aantal nee-stemmen : 5 
Aantal onthoudingen : 7 

Goedgekeurd 
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De Provincieraad van Oost-Vlaanderen, 

1.   Feitelijke en juridische gronden 

- het provinciedecreet van 9 december 2005, inzonderheid de artikelen 42 en 188; 

- het decreet van 10 juli 2003 betreffende het landschap basisonderwijs; 

- het besluit van de Vlaamse regering van 5 maart 2004 betreffende de 
puntenenveloppen van de scholengemeenschappen basisonderwijs; 

- omzendbrief Bao/2005/11 van 30 juni 2005 betreffende scholengemeenschappen 
basisonderwijs; 

- het besluit van de Provincieraad van 16 juni 2004 tot vorming van een 
scholengemeenschap tussen PSBLO Meetjesland en de basisscholen van de 
gemeentebesturen van Assenede, Lovendegem, Maldegem, Sint-Laureins en 
Zelzate; 

- het besluit van de Provincieraad van 1 juli 2005 tot verlenging van de 
scholengemeenschap tussen PSBLO Meetjesland en de basisscholen van de 
gemeentebesturen van Assenede, Lovendegem, Maldegem, Sint-Laureins en 
Zelzate; 

- het besluit van de Provincieraad van 22 juni 2011 tot verlenging van de 
scholengemeenschap tussen PSBLO Meetjesland en de basisscholen van de 
gemeentebesturen van Assenede, Lovendegem, Maldegem, Sint-Laureins en 
Zelzate; 

- het besluit van de Provincieraad van 12 juni 2014 tot verlenging van de 
scholengemeenschap tussen PSBLO De Zonnewijzer en PSBLO De Zeppelin en 
de basisscholen van de gemeentebesturen van Assenede, Lovendegem, 
Maldegem, Sint-Laureins en Zelzate; 

- de overeenkomst tot het vormen van een scholengemeenschap tussen Kiempunt 
campus Assenede en Kiempunt campus Eeklo en de basisscholen van de 
gemeentebesturen van Assenede, Lievegem, Sint-Laureins en Zelzate, 
inzonderheid artikel 4. 

2.   Motivering 

De scholengemeenschap wordt bestuurd door een beheerscomité waarin elk 
schoolbestuur leden afvaardigt. Bij de verlening van de scholengemeenschap met 
ingang van 1 september 2020, dient ook de samenstelling van het beheerscomité 
vernieuwd te worden. Elk schoolbestuur mag één lid afvaardigen alsmede een 
vervangend lid met hetzelfde mandaat ingeval van afwezigheid van het effectief lid. 
De afgevaardigde voor het provinciebestuur moet een lid van de provincieraad zijn. 

3.   Besluit 

Enig artikel.  
§ 1 De hierna volgende persoon: 
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- Eric Scheire 

wordt aangeduid als vertegenwoordiger van de Provincie Oost-Vlaanderen in het 
beheerscomité van de scholengemeenschap basisonderwijs Meetjesland. 

§ 2 De hierna volgende persoon: 

- Bart Vermaercke 

wordt aangeduid als vervangend lid van de vertegenwoordiger van de Provincie 
Oost-Vlaanderen in het beheerscomité van de scholengemeenschap 
basisonderwijs Meetjesland met hetzelfde mandaat in geval van afwezigheid van 
het effectief lid. 

PUNT 11. 
PROVINCIALE SCHOLEN SECUNDAIR ONDERWIJS 
VERLENGING SCHOLENGEMEENSCHAPPEN SECUNDAIR ONDERWIJS EN OPHEFFING 
SCHOLENGEMEENSCHAP DENDERLEEUW – NINOVE, INGANGSDATUM 01 SEPTEMBER 
2020 

Bevoegde gedeputeerde : Kurt Moens 
Verslag nummer 2001924 van 14 05 2020 

Tussenkomsten : geen 

Aard van de stemming : openbaar 
Aantal uitgebrachte stemmen : 35 
Aantal ja-stemmen : 35 
Aantal nee-stemmen : - 
Aantal onthoudingen : - 

Goedgekeurd 

De Provincieraad van Oost-Vlaanderen, 

1.   Feitelijke en juridische gronden 

- het provinciedecreet van 9 december 2005, inzonderheid de artikelen 42 en 188; 

- het besluit van de Vlaamse regering van 17 december 2010 houdende de 
codificatie betreffende het secundair onderwijs, inzonderheid de artikelen 49 tot en 
met 66; 

- het besluit van de provincieraad van 21 april 1999 betreffende de vorming van 
scholengemeenschappen secundair onderwijs; 

- het besluit van de provincieraad van 16 juni 2005 betreffende de verlenging van 
de scholengemeenschappen secundair onderwijs; 

- het besluit van de provincieraad van 18 mei 2011 betreffende de verlenging van 
de scholengemeenschappen secundair onderwijs; 

- het besluit van de provincieraad van 3 september 2014 betreffende de verlenging 
van de scholengemeenschappen; 
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- het besluit van de provincieraad van 16 april 2015 betreffende  het gewijzigd 
protocol en bijlagen tot vorming van scholengemeenschappen secundair 
onderwijs;  

- het protocol en bijhorende overeenkomsten van 1 juni 2015 met betrekking tot het 
vormen van scholengemeenschappen. 

2.   Motivering 

Sinds 1 september 1999 vormen de provinciale secundaire scholen (met 
uitzondering van PI Heynsdaele Ronse) scholengemeenschappen met de scholen 
van het GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap. Met ingang van 1 
september 2020 dienen de scholengemeenschappen verlengd te worden voor een 
periode van zes jaar.  

Omwille van de versterking van het beleidsvoerend vermogen, het efficiënt gebruik 
van de middelen en de inzet van specifieke expertise is het belangrijk om deel uit 
te maken van een scholengemeenschap. 

De verderzetting van de scholengemeenschappen betekent ook dat de scholen 
blijven genieten van een aantal voordelen zoals onder andere gunstige 
rationalisatienormen, extra urenleraar, gunstige berekeningsnormen voor de 
globale puntenenveloppe,….  

Samenwerking met andere netten of inrichtende machten blijft trouwens 
noodzakelijk aangezien de provinciale scholen niet aan de voorwaarden voldoen 
om zelfstandige scholengemeenschappen te kunnen vormen.  

De scholengemeenschap Denderleeuw – Ninove fuseert met de 
scholengemeenschap GO! Dender. Aangezien de scholengroep geen ruimte liet 
voor onderhandeling en er onvoldoende tijd was om de consequenties in te 
schatten voor PTI Ninove (Richtpunt campus Ninove) die als enge provinciale 
school zou terecht komen in een uitgebreide scholengemeenschap met de GO!-
scholen van Aalst, Denderleeuw, Liedekerke en Ninove, is het aangewezen dat 
PTI Ninove (Richtpunt campus Ninove) geen deel zal uitmaken van deze 
scholengemeenschap. 

3.   Besluit 

Artikel 1. 
Volgende scholengemeenschappen gevormd tussen de secundaire scholen van 
de Provincie Oost-Vlaanderen Vlaanderen met uitzondering van Richtpunt campus 
Ninove, het Provinciaal Technisch Instituut te Kortrijk, de scholen van het GO! 
Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap en de IVG-scholen te Gent worden 
verlengd onder de voorwaarden van het protocol en bijhorende overeenkomsten 
van 1 juni 2015 met betrekking tot het vormen van scholengemeenschappen: 

- Scholengemeenschap Gent 22 

- Scholengemeenschap Dendermonde – Hamme 

- Scholengemeenschap Geraardsbergen – Brakel – Herzele – Zottegem 
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- Scholengemeenschap Avelgem – Kortrijk – Oudenaarde – Ronse 

- Scholengemeenschap Eeklo – Maldegem – Zelzate  

Artikel 2.  
De scholengemeenschap Denderleeuw – Ninove wordt opgeheven.  

Artikel 3 
Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 september 2020 

PUNT 12. 
LOGISTIEK 
TANKKAARTEN DIENSTWAGENS 
GOEDKEURING BEROEP OP DE RAAMOVEREENKOMST GESLOTEN DOOR DE 
AANKOOPCENTRALE FACILITAIR BEDRIJF 

Bevoegde gedeputeerde : Kurt Moens 
Verslag nummer 2001781 van 14 05 2020 

Tussenkomst :Christian Bauwens 

Aard van de stemming : openbaar  
Aantal uitgebrachte stemmen : 34 
Aantal ja-stemmen : 34 
Aantal nee-stemmen : - 
Aantal onthoudingen : - 

Goedgekeurd 

De Provincieraad van Oost-Vlaanderen, 

1.   Feitelijke en juridische gronden 
 

Het Provinciedecreet van 9 december 2005 en latere wijzigingen, inzonderheid 
artikel 42 en 43 §2, 11°; 

De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de 
rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, 
leveringen en diensten en concessies, en wijzigingen. 

De wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, meer bepaald artikel 36, 43 
en meer bepaald artikels 2, 6° en 47 §2 die de aanbestedende overheden vrijstelt 
van de verplichting om zelf een plaatsingsprocedure te organiseren wanneer ze 
een beroep doen op een aankoopcentrale. 

Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene 
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten, en wijzigingen. 

Het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten 
klassieke sectoren, en wijzigingen. 

2.   Motivering 

In zitting van 19 november 2015 is beslist dat het provinciebestuur Oost-
Vlaanderen (inclusief RATO en kleine andere vzw’s) zou deelnemen aan de 
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raamovereenkomst – levering van brandstoffen 2016-2019 waarvoor de Provincie 
West-Vlaanderen als trekker de procedure zou uitvoeren. 

De Deputatie heeft in zitting van 19 mei 2016 beslist om in te stappen in de 
raamovereenkomst gesloten door de provincie West-Vlaanderen en ze heeft 
daartoe een overeenkomst gesloten met Fuel Card Services uit 9600 Ronse voor 
het leveren van tankkaarten.  Deze overeenkomst startte op 1 juli 2016 en loopt af 
op 30 juni 2020. 

Het Facilitair Bedrijf van Vlaanderen heeft een opdracht in de markt geplaatst voor 
het leveren van tankkaarten bestaande uit 2 percelen : 
perceel 1: tankkaarten voor Benzine, diesel en LPG in België en buitenland 
Perceel 2: tankkaarten voor benzine, diesel en CNG in België. 
De raamovereenkomst kent een looptijd van 36 maanden met de mogelijkheid tot 2 
verlengingen van telkens 6 maanden. 

Op 31 januari 2020 heeft de minister-president Jan Jambon de raamovereenkomst 
gegund aan : 
Perceel 1 : Total Belgium nv 
Perceel 2 : Dats 24 nv. 

Deze raamovereenkomst werd opengesteld voor de lokale besturen.  Het Facilitair 
Bedrijf heeft de Europese plaatsingsprocedure voor haar rekening genomen.  
Lokale besturen kunnen instappen maar moeten dan nog een contract sluiten met 
één of beide firma’s.  De Lokalen besturen zijn dan ook volledig autonoom inzake 
opvolging van de contracten. 

Het is voor het Provinciebestuur een opportuniteit om in te stappen in deze 
raamovereenkomst : 
* Het instappen is wettelijk toegelaten en ontslaat het bestuur om zelf een 
complexe en tijdrovende Europese plaatsingsprocedure te organiseren 
* De Provincie kan genieten van de schaalvoordelen die een grote afnemer , zijnde 
Vlaanderen, heeft kunnen bedingen. 

De Provinciale omzet wordt op jaarbasis geraamd op € 57 869,91 excl. btw of € 69 
894,61 incl. 21% btw.  De raming voor de totale opdracht – 36 maanden en 
mogelijks 12 maanden verlenging – bedraagt  
 € 231.479,64, excl btw of € 280.090,36, incl 21% btw. 

De uitgaven zullen worden aangerekend op de betreffende budgetsleutels en de 
betreffende budgetjaren; 

3.   Besluit 

Artikel 1  
Goedkeuring wordt verleend om voor de opdracht “raamovereenkomst voor 
levering tankkaarten : 2020-2023 met mogelijkheid tot verlenging tot 48 maanden” 
een beroep te doen op de aankoopcentrale het Agentschap Facilitair Bedrijf.  De 
lastvoorwaarden zoals vastgesteld door het Agentschap Facilitair Bedrijf in haar 
bestek met referte 2019/HFB/OP/57064 worden aanvaard. Het Provinciale aandeel 
wordt geraamd op € € 231.479,64, excl btw of € 280.090,36, incl 21% btw. 

Artikel 2 
De uitgaven voor de afroepen te plaatsen binnen deze raamoverkomst zullen 
worden aangerekend op de betreffende budgetsleutels en de betreffende 
budgetjaren. 
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PUNT 13. 
PATRIMONIUM – WATERLOOP 739A TE DEINZE 
VERLEGGING WATERLOOP I.K.V. NIEUWE VERKAVELING 
GOEDKEURING VAN DE PROCES-VERBALEN VAN OPMETING EN MACHTIGING VAN DE 
DEPUTATIE DE PROVINCIE IN RECHTE TE VERTEGENWOORDIGEN 

Bevoegde gedeputeerde : Leentje Grillaert 
Verslag nummer 2001884 van 14 05 2020 

Tussenkomsten :geen 

Aard van de stemming : openbaar 
Aantal uitgebrachte stemmen : 35 
Aantal ja-stemmen : 35 
Aantal nee-stemmen : - 
Aantal onthoudingen : - 

Goedgekeurd 

De Provincieraad van Oost-Vlaanderen, 

1.   Feitelijke en juridische gronden 

Art. 43 § 2, 12° van het Provinciedecreet. 

Provincieraadsbesluit van 18 december 2013 betreffende het principieel akkoord 
met de herinschaling 1e fase van de Oost-Vlaamse waterlopen van 3e categorie. 
(Nano 1307482) 

Besluit van de Vlaamse Regering van 9 mei 2014 tot rangschikking van 
onbevaarbare waterlopen op het grondgebied van de provincie Oost-Vlaanderen in 
een hogere of lagere categorie zoals bedoeld in artikel 4bis§3, van de wet van 28 
december 1967 betreffende de onbevaarbare waterlopen. 

Besluit van de Deputatie van 26 september 2019 houdende machtiging voor de 
verplaatsing van de waterloop O739a ter hoogte van de Pennemanstraat te Deinze 
(Nano 1904497). 

2.   Motivering 

Historiek 

De waterloop O739a was vroeger geklasseerd als waterloop van 3de categorie 
(gemeente is beheerder). De eigendom en het beheer van de waterloop werd 
overgedragen door de gemeente aan de provincie, overeenkomstig het 
provincieraadsbesluit van 18 december 2013 (Nano 1307482) en het besluit van 
de Vlaamse Regering van 9 mei 2014 tot rangschikking van onbevaarbare 
waterlopen op het grondgebied van de provincie Oost-Vlaanderen in een hogere of 
lagere categorie zoals bedoeld in artikel 4bis§3, van de wet van 28 december 1967 
betreffende de onbevaarbare waterlopen, (BVR betreffende de herinschaling 1e 
fase van de waterlopen 3e categorie in de Oost-Vlaamse gemeenten). 

In een brief gericht aan de Provincie vraagt nv Lotinvest Development uit Brussel 
de machtiging van de Provincie om verschillende werken aan waterloop 0739a uit 
te voeren voor het realiseren van hun verkavelingsproject ter hoogte van de 
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Pennemanstraat te Deinze, kadastraal gekend als Deinze, 2de afdeling, sectie A, 
delen van nummers 893D, 894K, 895B, 896 en 944.  

In de vergadering van 26 september 2019 heeft de Deputatie de machtiging 
hiervan goedgekeurd (Nano 1904497). 

Specifiek 

Overeenkomstig de aanduidingen op het overzichtsplan (zie bijlage), van 
studiebureau Lobelle, wordt de waterloop O739a westwaarts verplaatst. 

Deze werken van verplaatsing van de waterloop zijn intussen reeds uitgevoerd. 
Burgerrechtelijk dient het eigendomsstatuut van de percelen nu nog geregeld te 
worden. Door de verplaatsing van de waterloop verwerft de Provincie 907,26 m² 
oppervlakte grond voor de nieuwe bedding van de waterloop, en staat zij 200,2 m² 
grond van de huidige bedding af aan de nv Lotinvest Development voor de 
realisatie van de verkaveling. Netto komt dit neer op een verwerving van 707,06 m² 
grond door de Provincie.  

De 2 proces-verbalen van opmeting werden opgesteld door Landmeter-Expert 
Philippe Lobelle van studiebureau Lobelle (zie bijlage). 

Omdat de Provincie in deze ruiloperatie geen belanghebbende partij is, en ook 
geen initiatiefnemer, wordt deze ruil kosteloos voor de Provincie, dus zonder dat zij 
een prijs betaalt voor de netto grondverwerving, of enige kosten draagt in de 
notariële akte ruil.  
 
Indien u hiermee akkoord kunt gaan, wordt u gevraagd om bijgevoegd ontwerp van 
besluit van de provincieraad goed te keuren. 

3.   Besluit 

Artikel 1 
De 2 proces-verbalen van opmeting opgemaakt door Landmeter-Expert Philippe 
Lobelle, betreffende de ruil tussen de Provincie en de nv Lotinvest Development uit 
Brussel, van gronden, na de verplaatsing van de bedding van de waterloop O739a 
ter hoogte van de Pennemanstraat te Deinze, kadastraal bekend als Deinze, 2de 
afdeling, sectie A, 893D, 894K, 895B, 896 en 944, worden geviseerd en 
goedgekeurd. 

Artikel 2 
De deputatie wordt gemachtigd om de Provincie in rechte te vertegenwoordigen 
voor de akte ruil van gronden, waarbij de Provincie een strook oude bedding van 
de waterloop O739a (200,2 m²) afstaat aan de nv Lotinvest Development, en de nv 
Lotinvest Development een strook nieuwe bedding van de waterloop O739a 
(907,26 m²) afstaat aan de Provincie. 

Artikel 3 
De oude bedding van de waterloop O739a wordt gedesaffecteerd. De gronden van 
de nieuwe bedding van de waterloop worden opgenomen in het openbaar domein 
van de waterloop O739a van 2e categorie. 
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Artikel 4 
De nv Lotinvest Development zal een notaris aanstellen die de akte ruil opmaakt 
en verlijdt. Alle akte- en notariskosten zijn ten laste van de nv Lotinvest 
Development. 

Artikel 5 
De deputatie wordt gemachtigd om de hypotheekbewaarder te ontslaan van het 
nemen van enige ambtshalve inschrijving. 

Artikel 6 
De ruil geschiedt kosteloos, dus zonder opleg van enige prijs vanwege de 
Provincie. 

PUNT 14. 
PATRIMONIUM – LEOPOLDSKAZERNE 
VERKOOP VAN GROND MET OPSTALLEN 
GOEDKEURING VAN DE AUTHENTIEKE KOOPAKTE INCLUSIEF VERKOOPPRIJS EN 
MACHTIGING VAN DE DEPUTATIE TOT HET STELLEN VAN ALLE VERDERE 
UITVOERINGSHANDELINGEN 

Bevoegde gedeputeerde : Leentje Grillaert 
Verslag nummer 2002000 van 14 05 2020 

Tussenkomsten : geen 

Aard van de stemming : openbaar 
Aantal uitgebrachte stemmen : 35 
Aantal ja-stemmen : 30 
Aantal nee-stemmen : 5 
Aantal onthoudingen : - 

Goedgekeurd 

De Provincieraad van Oost-Vlaanderen, 

1.   Feitelijke en juridische gronden 

Art.43 § 2 12e Provinciedecreet van 9 december 2005;  

Artikels 577-3 tot en met 577-14 van het burgerlijk wetboek (gedwongen mede-
eigendom van gebouwen of groepen van gebouwen); 

Besluit deputatie 13 juli 2017: design& build concurrentiedialoog: ontwerp-
overeenkomsten (NANO 1703518); 

Besluit deputatie 25 januari 2018: realisatie nieuwe Provinciehuis: design & 
buildopdracht: gunning (NANO 1800363);  

Intentieverklaring met verkoopovereenkomst in bijlage, ondertekend op 9 maart 
2018 (NANO 1801248);  

Besluit deputatie van 13 juni 2019 goedkeuring eerste addendum bij de 
intentieverklaring (NANO 1902983);  
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Besluit deputatie van 4 juli 2919 goedkeuring modaliteiten beheer paradeplein en 
overige deel site in functie van koopakte en statuten mede-eigendom (NANO 
1903373);  

Besluit deputatie van 18 juli 2019 goedkeuring tweede addendum bij de 
intentieverklaring (NANO 1903545);  

Besluit deputatie van 6 februari 2020 goedkeuring derde addendum bij de 
intentieverklaring (NANO 1906273);  

Besluit van de Provincieraad van 27 maart 2019, Leopoldskazerne Gent, nieuw 
provinciehuis en private ontwikkeling van de site, akkoord met zakenrechtelijke 
structuur;   

Het gemotiveerd verslag ter bepaling van de privatieve en gemeenschappelijke 
delen in gebouwen met gedwongen mede-eigendom, opgemaakt te Gent, 11 
maart 2020, door Dhr. Jan Willen, beëdigd landmeter-expert voor Ellips BV, 

De statuutakte en het reglement van interne orde met betrekking tot het 
onroerende complex Leopoldskazerne, goedgekeurd in de deputatie van 26 maart 
2020 (NANO 2001321); 

Het ontwerp van onderhandse verkoopovereenkomst, opgemaakt door NOTAS, 
geassocieerde notarissen, goedgekeurd in de deputatie van donderdag 26 maart 
2020 (NANO 2001327); 

Beslissing deputatie donderdag 14 mei 2020 agendering authentieke koopakte aan 
de provincieraad van 27 mei 2020 (NANO 2002000). 

2.   Motivering 

Aan de provincieraad wordt de authentieke koopakte tussen het provinciebestuur 
Oost-Vlaanderen en de NV Leopoldskazerne ter goedkeuring voorgelegd.  

Voorgaande beslissingen en overeenkomsten 
 
In de zitting van de deputatie van donderdag 25 januari 2018 (NANO 1800363) 
ging het provinciebestuur over tot de gunning aan THV Leopold van de Design- en 
Buildopdracht tot ontwikkeling van de Leopoldskazerne te Gent, inclusief integratie van 
een nieuw provinciehuis en een deel private ontwikkeling. 
 
Met het oog op de private ontwikkeling maakte het vervreemden van een deel van 
de zakelijke rechten op de site, meer bepaald aan de SPV2 (specifieke 
projectvennootschap) van het consortium THV (tijdelijke handelsvennootschap) 
Leopold (50 % DMI Vastgoed nv, thans Ciril nv, en 50 % Matexi Oost-Vlaanderen 
nv), heden de NV Leopoldskazerne, deel uit van de gegunde opdracht. De nota 
deputatie bepaalde hierover: “De verkoop gebeurt bij compromis (na gunning van 
de opdracht). Eigendomsoverdracht zal plaatsvinden bij akte. De verkoop gebeurt 
onder opschortende en bijzondere voorwaarden: 
- aanvragen omgevingsvergunningen; 
- akten mede-eigendom (uniformiteit campus); 
- de termijnen van aanvang en oplevering werken zijn conform de promotie-

overeenkomst; 
- handhaving gebeurt d.m.v. boetes en recht van wederinkoop.” 
 



 NOTULEN 

Provincieraad van 27 mei 2020 63 

De verkoopovereenkomst slaat op het "Overige deel van de site" hierna genoemd 
'de Projectsite' en is bedoeld om na reconversie doorverkocht te worden aan private 
eigenaars. 
 
Initiële verkoopovereenkomst 
 
Een ontwerp van onderhandse verkoopovereenkomst of compromis, 
opgemaakt door PMV (Participatiemaatschappij Vlaanderen), in opdracht van de 
provincie Oost-Vlaanderen, werd reeds in die zin goedgekeurd in de zitting van de 
deputatie van 13 juli 2017 (NANO: 1703518).   
 
Intentieverklaring 
 
Na gunning van de opdracht op basis van de concurrentiedialoog aan de THV 
Leopold werden de geassocieerde notarissen NOTAS onder de arm genomen om 
de koopakte te verlijden. Zij adviseerden om niet meteen over te gaan tot het sluiten 
van de verkoopovereenkomst zelf, maar tot het ondertekenen van een 
intentieverklaring “m.b.t. de verkoop van het Overige deel van de site van  de 
Leopoldskazerne”. De reden daarvoor werd omschreven in de oorspronkelijke 
intentieverklaring zelf:  
“Gezien de eigenheid van de doorlopen concurrentiedialoog met meerdere 
inschrijvers waarbij in dit stadium overeenkomstig het Bestek en de Eindofferte de 
ontwerpplannen dienen te worden gefinaliseerd met het oog op de aanvraag en het 
bekomen van een omgevingsvergunning enerzijds en op basis waarvan dient 
overgegaan te worden tot het opstellen van de nodige basisakten ter definiëring van 
het precieze voorwerp van de verkoopovereenkomst alsook de te finaliseren 
zakenrechtelijke structuur voor wat betreft het middenplein (inclusief ondergrond) 
anderzijds kan er op heden nog geen verkoopovereenkomst worden gesloten en 
wensen Partijen over te gaan tot ondertekening van voorliggende intentieverklaring 
m.b.t. de (gedeeltelijke) verkoop van de Projectsite (hierna “Intentieverklaring”).”  
 
Op 09/03/2018 zijn bovenvermelde partijen overgegaan tot de ondertekening van 
deze Intentieverklaring met als bijlage 1, de gevoegde ontwerpovereenkomst 
m.b.t. de verkoop van het overige deel van de Site . De intentieverklaring werd 
goedgekeurd in zitting van de deputatie van 8 maart 2018 (NANO 1801248) en is 
heden de bijlage bij de nieuwe verkoopovereenkomst die voorligt.  
 
In deze intentieverklaring engageerden de partijen er zich toe om binnen de vier 
maanden na het bekomen van een definitieve en uitvoerbare omgevingsvergunning 
over te gaan tot het sluiten van de koopovereenkomst en het verlijden van de 
authentieke akte.   
Aangezien de uitwerking van de zakenrechtelijke structuur voor de site, als 
noodzakelijk kader voor het bepalen van het precieze voorwerp van de 
verkoopovereenkomst, een intensief overlegproces tussen partijen heeft 
doorgemaakt en pas op 27 maart 2019 uitmondde in een principiële beslissing 
van de provincieraad met betrekking tot de zakenrechtelijke structuur (keuze om 
het onroerend complex onder gedwongen mede-eigendom te plaatsen), kon 
voormelde termijn niet worden gehaald. Partijen hebben bijgevolg deze termijn drie 
keer verlengd in drie opeenvolgende addenda bij de intentieverklaring 
(deputatiebeslissingen van 13 juni 2019 (NANO 1902983); 18 juli 2019 (NANO 
1903545) en van 6 februari 2020 (NANO 1906273).   
 
Terbeschikkingstellingsovereenkomst 
 
In de verkoopovereenkomst engageert de koper zich om de nodige voorzorgen te 
nemen zodat de hinder voor de aanwezige gebruikers op de site beperkt blijft. Om 
dat engagement te kunnen waarmaken, sloot de toekomstige koper met de provincie 
een terbeschikkingstellingsovereenkomst. In die overeenkomst wordt bepaald dat 
de provincie bij eigendomsoverdracht voor de duur van de werken hoofdgebruiker 
blijft van blok C. Op die manier kan zij op haar beurt de eigen 
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huisvestingsengagementen, in het bijzonder ten opzichte van het Ministerie van 
Defensie en het HISK, blijven nakomen. 
De terbeschikkingstellingsovereenkomst werd goedgekeurd in zitting van 11 
oktober 2018 (NANO 1805022). 
Deze terbeschikkingstellingsovereenkomst gaat in tegelijkertijd met het 
verlijden van de notariële koopakte.  
 
Statuutakte mede-eigendom 

In zitting van de deputatie van 26 maart 2020 werd de statuutakte voor het overige 
deel van de site (in de akte ‘onroerend complex’ genoemd) goedgekeurd. Hiermee 
is lot 2 van de site Leopoldskazerne (lot 1, het Provinciehuis, en lot 3, het gebouw 
kinderopvang, blijven volle eigendom van de provincie) onder het juridisch statuut 
van de gedwongen mede-eigendom geplaatst.  

Met het verlijden van de statuutakte worden de privatieven en gemeenschappelijke 
delen binnen de mede-eigendom gecreëerd en is het mogelijk om over te gaan tot 
het vervreemden van een aantal van deze privatieven en het overdragen ervan aan 
de NV Leopoldskazerne met het oog op de realisatie van het onroerend complex. 
Het bestaand onroerend complex wordt deels gerenoveerd en deels uitgebreid met 
enkele nieuwbouwgedeelten conform bestek en Eindofferte in het kader van de 
gevoerde concurrentiedialoog. 

Stand van zaken 

In het provincieraadsbesluit van 27 maart 2019 wordt de deputatie gemachtigd voor 
de administratieve afhandeling van de akten betreffende de zakenrechtelijke 
structuur van de site, in samenwerking met notarissen Blindeman-Tomme, met 
name de vertegenwoordiging in rechte van de Provincie bij het ondertekenen van de 
koopakte, de basisakte en het reglement van mede-eigendom (de statuten), het 
onderhandse reglement van interne orde in het kader van de mede-eigendom. 

De deputatie keurde, conform de machtiging van de provincieraad van 27 maart 
2019, het ontwerp van onderhandse koopovereenkomst en het ontwerp van 
statuutakte mede-eigendom goed in zitting van donderdag 26 maart 2020 goed 
(NANO-nrs. 2001327 en 2001321).  

De onderhandse koopovereenkomst en de statuutakte mede-eigendom werden 
respectievelijk ondertekend en verleden op vrijdag 10 april 2020. 

Na het ondertekenen van het compromis werd het voorkooprecht aangeboden 
conform artikel ‘VII. Voorkooprechten’ van de overeenkomst.  

De geassocieerde notarissen NOTAS gingen vervolgens over tot de opmaak van de 
authentieke koopakte.   

Het verlijden van de authentieke koopakte zal plaats vinden na beslissing van de 
provincieraad en ten vroegste na het ogenblik dat alle begunstigden van het 
voorkooprecht hebben medegedeeld dat zij het voorkooprecht niet wensen uit te 
oefenen en ten laatste nadat de termijn van twee maanden voor de uitoefening van 
datzelfde voorkooprecht is verstreken.  
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Voorwerp van de verkoopovereenkomst 

De essentiële bestanddelen van de koop zijn het voorwerp en de prijs.  

De verkoop heeft betrekking op de hierna vermelde privatieven binnen de vier 
deelverenigingen (A, B; C en ondergronds volume) van het onder gedwongen mede-
eigendom geplaatst Goed, met als totale opp. 16533 m², in de basisakte ‘onroerend 
complex’ genoemd, is gekadastreerd als Gent, 5e afdeling, sectie E, perceel nr. 
745F(gereserveerd perceelnr. E 745 K P000) en tevens gekend als lot 2 uit 
opmetingsplan dd. 29 januari 2020, van landmeter-expert Marie Verbeke.  

Ten opzichte van de initiële verkoopovereenkomst werden de te verkopen 
delen verfijnd en gespecifieerd gelet op de creatie van de mede-eigendom, te weten: 

• BLOK A: alle privatieve kavels met uitzondering van de 
multifunctionele ruimtes MR1, MR2 (gelijkvloers), MR3 en MR4 
(verdieping min 1) die bij de provincie blijven;  

• BLOK B: alle privatieve kavels met uitzondering van 
conciërgewoning B0.14. (gelijkvloers) en de (bijhorende) berging 
B.38 (ondergrondse verdieping min 1), die bij de provincie blijven; 

• Blok C: alle privatieve kavels zonder uitzondering;  

• Ondergronds volume: alle privatieve kavels met uitzondering van 
de multifunctionele ruimtes MOR 1 tot en met MOR 5 (verdieping 
min 1); de circulatiezones Cc1 tot en met Cc6 (verdieping min1), 
de overdekte laad- en loszones genummerd “L&L 1” tot en met 
“L&L 7” en “L&L 10” tot en met “L&L 18” (verdieping min1), de 
overdekte kiss & ride- zones genummerd “L&L 8”, “L&L 9”, “L&L 
19” en “L&L 20 (verdieping min1), de technische ruimtes één tot en 
met vier (verdieping min2), autostaanplaatsen genummerd “P 2.1” 
tot en met “P 2.184” (verdieping min2), de technische ruimtes vijf 
tot en met zeven (verdieping min 3), de autostaanplaatsen 
genummerd “P 3.123” tot en met “P 3.137” en “P 3.145” tot en met 
“P 3.196” (verdieping min3). 

De kavels die voorwerp van verkoop uitmaken, zijn gedetailleerd opgesomd in de 
authentieke koopakte.   

Prijs van de verkoopovereenkomst 

De verkoopprijs bedraagt vijf miljoen vierhonderdnegenenvijftigduizend 
eenennegentig euro drieënveertig cent (€ 5 459 091,43). 

De volledige prijs zal aan de provincie als verkoper worden betaald bij de 
ondertekening van de notariële akte. 

De koper heeft de som van vijfhonderdvijfenveertigduizend negenhonderdennegen 
euro veertien cent (€ 545 909,14), als waarborg voor de goede uitvoering van al zijn 
verbintenissen, reeds bij de ondertekening van de intentieverklaring betaald. De 
timing van deze betaling valt te verklaren door de exclusiviteitsverbintenis die de 
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provincie als eigenaar (toekomstig verkoper) is aangegaan jegens de NV 
Leopoldskazerne als toekomstige koper.  

Ten opzichte van de initiële verkoopovereenkomst is de prijs niet gewijzigd. Het is 
de prijs voor de zakelijke rechten die door het consortium geboden werd in zijn 
eindofferte.  

Eigendom-genot- gebruik 

De koper zal eigenaar zijn vanaf het verlijden van de notariële koopakte. Hij zal vanaf 
de notariële akte het genot en de vrije beschikking hebben over het goed, met 
uitzondering voor wat is bepaald in de terbeschikkingstellingsovereenkomst voor 
BLOK C. Conform deze overeenkomst mogen de organisaties, gelinkt aan de 
provincie (HISK, Defensie en Monumentenwacht), deze vleugel gebruiken tot aan 
de verhuis naar hun definitieve locatie op de site. De provincie als verkoper treedt 
daarbij als hoofdgebruiker op. Er wordt geen huurvergoeding betaald aan de koper.  

Bijzondere voorwaarden van de verkoop 

Omdat de overdracht van zakelijke rechten kadert in een overheidsopdracht voor de 
realisatie van een private ontwikkeling, zijn een aantal bijzondere voorwaarden 
gekoppeld aan deze verkoop die allen op één of andere wijze de bouwverplichting 
concretiseren. We sommen de bijzondere voorwaarden op:  

1. De werken moeten gerealiseerd worden conform de 
omgevingsvergunning en de eindofferte, en met respect voor het behoud 
van de architecturale en esthetische eenheid met de rest van de site 
Leopoldskazerne. 

2. De werken aan het goed moeten worden gerealiseerd binnen een termijn 
van 42 maanden na het verkrijgen van de definitieve en uitvoerbare 
omgevingsvergunning. Specifiek voor Blok C werd een termijnverlenging 
toegestaan, te weten Blok C dient wind- en waterdicht te zijn uiterlijk 24 
maanden na het vrijmaken van blok C (conform beslissing deputatie 4 juli 
2019, NANO 1903373). Vervolgens wordt een specifieke bepaling 
opgenomen in de overeenkomst over het moment waarop blok C zal worden 
vrijgemaakt.  

Deze bepaling wordt overgenomen uit artikel acht van de ter 
beschikkingsstellingsovereenkomst (“duur”), zoals aangepast in het tweede 
addendum.  

3. Bij de realisatie van de werken moeten de kwaliteitseisen worden behaald 
die werden opgelegd in het kader van de overheidsopdracht, “onder meer 
op het vlak van ecologische duurzaamheid (isolatie-eisen, hernieuwbare 
energie, materiaalgebruik,..) en cultuur-historische duurzaamheid 
(herbruik en respect van waardevol patrimonium, flexibiliteit naar toekomstig 
gebruik).” In de initiële verkoopovereenkomst werden de kwaliteitseisen 
concreter ingevuld als “BREAAM very good” en “ESPA- certificering” ( Gold 
Award van de European Parking Association voor het gedeelte 
bestemmingsparkeren in het ondergronds volume).. In de definitieve versie 
van de overeenkomst werd geopteerd voor een bredere en meer algemene  
definiëring van de kwaliteitseisen in termen van duurzaamheid (ecologische 
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duurzaamheid en cultuur-historische duurzaamheid zijn termen uit het 
bestek), zodat deze definitie met zekerheid alle kwaliteitseisen zou 
omvatten. Op die manier blijft de vlag de lading dekken. Zo heeft de 
inschrijver zich in zijn offerte tot betere streefcijfers verbonden dan 
“BREAAM very good”. Hij is dan ook gehouden aan die betere streefcijfers.  

Gewijzigde clausules ten aanzien van het initieel ontwerp van verkoopovereenkomst 
(opgemaakt door PMV) 

Naast de hierboven vermelde wijzigingen zijn ook nog volgende bedingen aangepast 
of toegevoegd.  

Definitie redelijke termijn  

In de bijzondere verkoopvoorwaarden wordt de redelijke termijn waarbinnen de 
provincie de gebouwen dient te ontruimen nu expliciet gedefinieerd door te verwijzen 
naar artikel acht van de terbeschikkingstellingsovereenkomst en naar artikel negen, 
punt vier, tweede alinea van de promotieovereenkomst voor de bouw van het 
Provinciehuis. In beide artikels werden de verhuismodaliteiten verder uitgewerkt. 

Toevoeging vrijwarings- en aansprakelijkheidsclausules 

In de deelvereniging blok A zijn er twee grote privatieve delen. Enerzijds heeft mem 
de privatieve kavel “Hotel” die door de huidige koper, zijnde de NV Leopoldskazerne, 
doorverkocht zal worden aan een hotelketen en anderzijds heeft men de privatieve 
kavels die eigendom van de provincie blijven (het “HISK”-gedeelte genaamd) en die 
onder de promotieovereenkomst voor de bouw van het Provinciehuis vallen.  De 
provincie wilde zich indekken tegen een aantal mogelijke risico’s die zouden kunnen 
ontstaan doordat de werken aan de privatieve kavel “Hotel” later zouden worden 
uitgevoerd dan de werken aan de “HISK”-privatieven, te weten: 

• Het risico dat de werken door de hoteleigenaar een normaal genot van de 
eigen privatieven, gekend als “HISK”, ernstig zouden bemoeilijken of 
onmogelijk maken.  

• Het risico dat de werken door de hoteleigenaar ervoor zouden zorgen dat 
de provincie als eigenaar de kwaliteitseisen, vooropgesteld in de 
promotieovereenkomst (bv. op het vlak van BREAAM), in haar deel van het 
gebouw (“HISK”) niet meer zou kunnen halen.   

• Het risico dat de werken door de hoteleigenaar schade zouden veroorzaken 
aan de eigendomsdelen van de provincie.  

De vrijwaringsclausules voorzien bijgevolg dat de “koper” in deze gevallen 
aansprakelijk is en instaat voor de herstelkosten. De wederpartij, NV 
Leopoldskazerne, koper, heeft deze vrijwaringsclausules, na onderhandelingen, 
aanvaard op voorwaarde dat deze in beide richtingen zouden werken. Bijgevolg zijn 
de vrijwaringsclausules derwijze opgesteld dat: 

• de verkoper (provincie) de koper (NV Leopoldskazerne) vrijwaart van het 
risico dat hij de kwaliteitseisen conform bestek en eindofferte niet (meer) 
zou behalen, 
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• en omgekeerd dat de koper (NV Leopoldskazerne) de verkoper (provincie) 
vrijwaart van het risico dat zij haar kwaliteitseisen conform de 
promotieovereenkomst niet (meer) zou behalen. 

Bovendien geldt de wederzijdse vrijwaringsplicht niet alleen voor blok A maar in alle 
gevallen waarin werken aan het verkochte goed invloed zouden hebben op het 
Provinciehuis (in de brede zin van het woord, d.i. alles wat onder de 
promotieovereenkomst voor de bouw van het Provinciehuis valt, zie definitie in de 
overeenkomst) en vice versa.  

De wederzijdse vrijwaringsplicht komt voor de koper of zijn rechtverkrijgenden 
(jegens de verkoper) ten einde op het ogenblik van de voorlopige oplevering van de 
privatieven van het (verkochte) goed en komt voor de verkoper of zijn 
rechtverkrijgenden (jegens de koper) ten einde op het ogenblik van de voorlopige 
oplevering van het Provinciehuis.      

Daarnaast bestaat even goed het risico dat de provincie in haar gedeelte van blok A 
de kwaliteitseisen, vooropgesteld in de promotieovereenkomst; niet meer zou 
kunnen behalen omdat de werken aan de privatieve kavel “Hotel” niet, niet tijdig of 
niet correct zouden uitgevoerd worden. Ook hier kan men het risico ook omkeren, in 
die zin dat de hoteleigenaar zijn kwaliteitseisen, vooropgesteld in de eindofferte, niet 
meer zou kunnen behalen omdat de provincie haar werken niet, niet tijdig of niet 
correct zou uitvoeren. Bijgevolg werkt ook deze aansprakelijkheidsclausule in beide 
richtingen. Verder is zij evenmin als de vrijwaringsclausules beperkt tot blok A, maar 
geldt zij voor alle conflicten die zich op de hele site tussen de bouwwerken van koper 
en verkoper kunnen voordoen.  

Tot slot wilde de provincie als verkoper ook vermijden dat wanneer de koper in zijn 
deel werken uitvoert aan de gemeenschappelijke delen, conform zijn verplichtingen 
uit de omgevingsvergunningen en eindofferte,  hij de kosten ervan zou kunnen 
afwentelen op de mede-eigendom. De overeenkomst bepaalt derhalve dat deze 
kosten geheel ten zijne lasten blijven, ook al worden ze niet binnen de 
vooropgestelde termijn van 42 maanden uitgevoerd.  

Recht van wederinkoop (III.3) 

De provincie kan dit recht van wederinkoop uitoefenen, onder de modaliteiten 
bepaald in de overeenkomst, indien 1e er geen materiële aanvang werd genomen 
met de realisatie van het geheel of een deel van het Goed binnen de 42 maanden 
na het verkrijgen van de definitieve en uitvoerbare omgevingsvergunning de dato 
31/10/2018 (definitief geworden op 05/02/2019) voor het Goed en 2° de 
omgevingsvergunning is vervallen.  

In de initiële verkoopovereenkomst stond dat het recht van wederinkoop door de 
provincie gold voor vijf jaar en dat deze termijn een aanvang nam vanaf 9 maart 
2018, zijnde de datum waarop de intentieverklaring ingang vond. Aangezien de 
onderhandelingen tussen provincie en consortium nadien nog twee jaar hebben 
geduurd, wilde de provincie de oorspronkelijke termijn van vijf jaar niet ingekort zien. 
De huidige bepaling luidt dan ook dat het beding van wederinkoop geldt voor een 
periode van 5 jaar ingaand vanaf het sluiten van de overeenkomst.  
  



 NOTULEN 

Provincieraad van 27 mei 2020 69 

Invoering van een kettingbeding (III.4)  
 

De provincie wou vermijden dat, wanneer het verkochte goed door de koper zou 
worden doorverkocht aan een andere professionele instantie, promotor of 
aannemer, de bijzondere verkoopvoorwaarden, o.a. op het vlak van het behalen van 
de kwaliteitseisen, niet meer zouden van toepassing zijn op de nieuwe eigenaar. 
Vandaar dat een kettingbeding werd ingevoerd waarbij de bijzondere 
verkoopvoorwaarden van toepassing blijven bij elke overdracht van de privatieve 
kavel hotel (“ ongeacht de bestemming van deze privatieve kavel na overdracht”) 
en/of het geheel of een gedeelte van het Goed aan een andere bouwpromotor of 
aannemer.  

Opschortende voorwaarde van de omgevingsvergunning  

Inmiddels werden de nodige vergunningen voor het overige deel van de site 
bekomen, met name op 31 oktober 2018 (uitvoerbaar geworden op 5 februari 2019) 
en op 13 februari 2020 (specifiek voor het hotel). Bijgevolg werd het beding dat de 
koop gesloten wordt onder de opschortende voorwaarde van het bekomen van een 
definitieve en uitvoerbare omgevingsvergunning (het vroegere artikel 21.1 in de 
initiële koopovereenkomst) binnen een contractueel bepaalde termijn, geschrapt.   

Authentieke akte  

De overeenkomst voorziet dat de authentieke koopakte binnen de vier maanden 
dient verleden te worden.  De keuze om eerst met een compromis te werken, 
voorafgaand aan de authentieke akte, valt te verklaren door het voorkooprecht dat 
in dit geval moet aangeboden worden aan de begunstigden van het “bijzonder 
gebied van voorkooprecht” waarin het goed gelegen is. Bijgevolg werd eerst een 
onderhandse overeenkomst gesloten onder opschortende voorwaarde van de niet 
uitoefening van het voorkooprecht (VII in de overeenkomst). De begunstigden 
beschikken over een termijn van twee maanden om hun voorkooprecht uit te 
oefenen.  

Ontslag van ambtshalve inschrijving 

Daar de volledige koopsom wordt voldaan bij het verlijden van de akte, wordt de 
Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie uitdrukkelijk ontslagen 
enige ambtshalve inschrijving te nemen, om gelijk welke reden, bij de overschrijving 
van een uitgifte van deze akte. 

Het ontslag van ambtshalve inschrijving is een daad van beschikking; het brengt 
namelijk het verlies van het onroerend voorrecht (welke verbonden is aan dit ontslag) 
teweeg (art. 36, 2e lid Hyp. Wet). 

Bevoegdheid 

Conform het Provinciedecreet art. 43 § 2 (…) 12e is de provincieraad bevoegd voor 
de daden van beschikking over onroerende goederen, behalve die vermeld in art. 
57.§3.8°.c). De wijze van verkoop (procedure), het voorwerp en de prijs van het te 
verkopen (en de andere substantiële bestanddelen) goed worden dan ook steeds 
aan de provincieraad voorgelegd, waarbij de raad de deputatie vervolgens machtigt 
om de verkoop uit te voeren (o.a. de akte te verlijden).  

Dit verkoopdossier is reeds aan de provincieraad voorgelegd door middel van de 
goedkeuring van het bestek voor de concurrentiedialoog en door de beslissing van 
de provincieraad (27 maart 2019) met betrekking tot de zakenrechtelijke structuur 
waarbij de raad ruime machtiging heeft gegeven aan de deputatie om de 
uitvoeringshandelingen te stellen. Omdat het voorwerp van de verkoop als gevolg 
van het verlijden van de statuutakte voor de mede-eigendom verder verfijnd en 
gespecifieerd is (namelijk in termen van x-aantal privatieven binnen de verschillende 
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deelverenigingen), wordt de authentieke koopakte ter goedkeuring aan de 
provincieraad voorgelegd.  

Aan uw provincieraad wordt gevraagd goedkeuring te verlenen aan het ontwerp van 
authentieke koopakte tussen de provincie Oost-Vlaanderen en de NV 
Leopoldskazerne.     

Ingeval van uw akkoord, zal de authentieke akte verleden worden op een nader te 
bepalen datum. 

3.   Besluit 

Artikel 1. 
In uitvoering van de beslissingen van de deputatie van 25 januari 2018 (realisatie 
nieuw provinciehuis via Design-& Buildopdracht: gunning) en van 8 maart 2018 
(verkoopovereenkomst betreffende “overig deel van de site” aan het consortium) 
wordt overgegaan tot de verkoop aan de NV Leopoldskazerne, met 
maatschappelijke zetel te 8790 Waregem, Franklin Rooseveltlaan 180, van een 
grond met opstallen, zoals omschreven in art. 2. van dit besluit. 

Artikel 2. 
Het voorwerp van de verkoop betreft het te verbouwen onroerend complex, 
genaamd “Leopoldskazerne”, gelegen aan de Gaspar de Craeyerstraat, Eekhout 
en de Kattenberg, gekadastreerd volgens titel en recent uittreksel uit de kadastrale 
legger sectie E, deel van nummers 745 F P0000 en 745 G P0000 en 
geprekadastreerd onder sectie E, nummer 745 K P0000, voor een oppervlakte 
volgens meting van één hectare vijfenzestig are drieëndertig centiare (01ha 65a 
33ca) wat de grond betreft, waarop het onroerend complex zich bevindt, alle 
privatieve kavels met uitzondering van: 

• In Blok A, met gereserveerd perceelidentificatienummer 745 M P0001: 

- De multifunctionele ruimte genummerd “MR3”, gelegen op de 
ondergrondse verdieping -1 (Gereserveerd perceelidentificatienummer 745 
M P0210) 

- De multifunctionele ruimte genummerd “MR4”, gelegen op de 
ondergrondse verdieping -1 (Gereserveerd perceelidentificatienummer 745 
M P0211) 

- De multifunctionele ruimte genummerd “MR1”, gelegen op de 
gelijkvloerse verdieping (Gereserveerd perceelidentificatienummer 745 M 
P0208) 

- De multifunctionele ruimte genummerd “MR2”, gelegen op de 
gelijkvloerse verdieping (Gereserveerd perceelidentificatienummer 745 M 
P0209) 

• In Blok B, met gereserveerd perceelidentificatienummer 745 M P0002: 

- Het appartement genummerd “B0.14”, gelegen op de gelijkvloerse 
verdieping (Gereserveerd perceelidentificatienummer 745 M P0017) 

- De berging genummerd “B38”, gelegen op de ondergrondse verdieping -1  
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• In “ondergronds volume”, met gereserveerd 
perceelidentificatienummer 745 M P0004:  

- De multifunctionele ruimte genummerd “MOR 1”, gelegen op de 
ondergrondse verdieping -1 (Gereserveerd perceelidentificatienummer 745 
M P0203) 

- De multifunctionele ruimte genummerd “MOR 2”, gelegen op de 
ondergrondse verdieping -1 (Gereserveerd perceelidentificatienummer 745 
M P0204) 

- De multifunctionele ruimte genummerd “MOR 3”, gelegen op de 
ondergrondse verdieping -1 (Gereserveerd perceelidentificatienummer 745 
M P0205) 

- De multifunctionele ruimte genummerd “MOR 4”, gelegen op de 
ondergrondse verdieping -1 (Gereserveerd perceelidentificatienummer 745 
M P0206) 

- De multifunctionele ruimte genummerd “MOR 5”, gelegen op de 
ondergrondse verdieping -1 (Gereserveerd perceelidentificatienummer 745 
M P0207) 

- De circulatiezones Cc1 t/m Cc6, gelegen op de ondergrondse verdieping -1 
(gereserveerd perceelidentificatienummers 745 M P0093 tot en met 745 M 
P0098). 

- De overdekte laad- en loszones genummerd “L&L 1” tot en met “L&L 7” 
(met perceelidentificatienummers 745 M P0183 tot en met 745 M P0189) 
en “L&L 10” tot en met “L&L 18” (met perceelidentificatienummers 745 M 
P0192 tot en met 745 M P0200), gelegen op de ondergrondse verdieping -
1  

- De overdekte kiss & ridezones genummerd “L&L 8”, “L&L 9”, “L&L 19” en 
“L&L 20”, gelegen op de ondergrondse verdieping -1 (gereserveerd 
perceelidentificatienummers 745 M P0190, 745 M P0191, 745 M P0201 en 
745 M P0202)  

- De technische ruimtes genummerd “Tech. Ruimte 1 t/Tech. Ruimte 4”, 
gelegen op de ondergrondse verdieping -2 (geserveerde 
perceelidentificatienummers 745 M P0592 tot en met 745 M P0595)  

- De autostaanplaatsen genummerd “P 2.1” tot en met “P 2.184”, gelegen 
op de ondergrondse verdieping -2 (gereserveerde 
perceelidentificatienummers 745 M P0212 t/m 745 M P0395) 

- De technische ruimtes genummerd “Tech. Ruimte 5 t/m 7 ”, gelegen op 
de ondergrondse verdieping -3 (gereserveerde perceelidentificatienummers 
745 M P0596 t/m 745 M P0598) 

- De autostaanplaatsen genummerd “P 3.123” tot en met “P 3.137” 
(gereserveerde perceelidentificatienummers 745 M P0518 t/m 745 M 
P0532) en “P 3.145” t/m “P 3.196” (gereserveerde 
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perceelidentificatienummers 745 M P0540 t/m 745 M P0591), gelegen op 
de ondergrondse verdieping -3   

Artikel 3. 
De verkoopprijs bedraagt vijf miljoen vierhonderdnegenenvijftigduizend 
eenennegentig euro drieënveertig cent (€ 5 459 091,43) .De volledige prijs zal 
aan de provincie als verkoper worden betaald bij de ondertekening van de notariële 
akte. De koper heeft de som van vijfhonderdvijfenveertigduizend 
negenhonderdennegen euro veertien cent (€ 545 909,14), als waarborg voor de 
goede uitvoering van al zijn verbintenissen, betaald. 

Artikel 4. 
Het ontwerp van authentieke koopakte wordt goedgekeurd en geviseerd als bijlage.  

Artikel 5. 
De deputatie wordt gemachtigd om de authentieke koopakte te verlijden en alle 
verdere uitvoeringshandelingen te stellen. 

Artikel 6. 
De Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie wordt uitdrukkelijk 
ontslagen enige ambtshalve inschrijving te nemen, om gelijk welke reden, bij de 
overschrijving van een uitgifte van deze akte. 

PUNT 15. 
WAALSE KROOK CVBA – VOORBEREIDING ALGEMENE VERGADERING VAN 02 JUNI 2020: 
AANDUIDING VAN 1 EFFECTIEVE EN 1 PLAATSVERVANGENDE VERTEGENWOORDIGER 
VASTSTELLING VAN HET MANDAAT = GOEDKEURING VAN DE VOORSTELLEN 

Bevoegde gedeputeerde : Leentje Grillaert 
Verslag nummer 2001968 van 14 05 2020 

Tussenkomsten :Olaf Evrard, Christian Bauwens, Bart Vermaercke 

Op vraag van Christian Bauwens zal een ontbrekend stuk in het dossier aan de 
raadsleden worden nagestuurd. 

• Aanduiding van 1 effectieve vertegenwoordiger: 
Bart Vermaercke 

Aard van de stemming : geheim  
Aantal uitgebrachte stemmen : 35 
Aantal ja-stemmen : 23 
Aantal nee-stemmen : 5 
Aantal onthoudingen : 7 

Goedgekeurd 

• Aanduiding van 1 plaatsvervangende vertegenwoordiger: 
Karlijn Deene 

Aard van de stemming : geheim  
Aantal uitgebrachte stemmen : 35 
Aantal ja-stemmen : 23 
Aantal nee-stemmen : 5 
Aantal onthoudingen : 7 
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Goedgekeurd 

• Vaststelling van het mandaat = goedkeuring van de voorstellen 

Aard van de stemming : openbaar  
Aantal uitgebrachte stemmen : 35 
Aantal ja-stemmen : 30 
Aantal nee-stemmen : 5 
Aantal onthoudingen : - 

Goedgekeurd 

De Provincieraad van Oost-Vlaanderen, 

1.   Feitelijke en juridische gronden 

Artikel 43, §2, 5° van het Provinciedecreet. 

Het provincieraadsbesluit van 27 maart 2019  waarbij, voor de duur van de 
legislatuur, de effectieve en plaatsvervangende vertegenwoordigers van de 
Provincie werden aangeduid in diverse instellingen, vennootschappen en 
verenigingen. 

De statuten van de Waalse Krook cvba. 

De uitnodiging van de Waalse Krook cvba en de bijhorende documenten, 
ontvangen op 8 mei 2020, voor de algemene vergadering van 2 juni 2020 met 
vastgestelde agenda als volgt: 

1. Kennisname van het jaarverslag van de raad van bestuur over het boekjaar 
afgesloten op 31 december 2019; 

2. Kennisname van het verslag van de commissaris over de jaarrekening over het 
boekjaar afgesloten op 31 december 2019; 

3. Goedkeuring van de jaarrekening van het boekjaar afgesloten op 31 december 
2019; 

4. Bestemming van het resultaat van het boekjaar afgesloten op 31 december 
2019; 

5. Kwijting aan de bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het 
boekjaar afgesloten op 31 december 2019; 

6. Kwijting aan de commissaris voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het 
boekjaar afgesloten op 31 december 2019 en vaststelling van de vergoeding. 

Voorstel van de Deputatie van 14 mei 2020. 

2.   Motivering 

Uitnodiging 

Op dinsdag 2 juni 2020 om 16.15 uur vindt de algemene vergadering van de  
Waalse Krook cvba plaats in het Stadhuis van Gent, Botermarkt 1 te 9000 Gent. 
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De agenda luidt als volgt : 

1. Kennisname van het jaarverslag van de raad van bestuur over het boekjaar 
afgesloten op 31 december 2019; 

2. Kennisname van het verslag van de commissaris over de jaarrekening over het 
boekjaar afgesloten op 31 december 2019; 

3. Goedkeuring van de jaarrekening van het boekjaar afgesloten op 31 december 
2019 

4. Bestemming van het resultaat van het boekjaar afgesloten op 31 december 
2019; 

5. Kwijting aan de bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het 
boekjaar afgesloten op 31 december 2019; 

6. Kwijting aan de commissaris voor de uitoefening van zijn mandaat tijdens het 
boekjaar afgesloten op 31 december 2019 en vaststelling van de vergoeding; 

Als bijlagen werden volgende stukken meegestuurd: 

01. Uitnodiging algemene vergadering van 2 juni 2020 

02. Agenda algemene vergadering van 2 juni 2020 

03. Volmachtformulier 

04. Jaarrekening 2019 en jaarverslag van de raad van bestuur aan de 
algemene vergadering over het boekjaar afgesloten op 31 december 2019 

Bespreking agendapunten: 

Agendapunt 1: kennisname van het jaarverslag van het bestuursorgaan over 
het boekjaar afgesloten op 31 december 2019 
 
De Waalse Krook cvba sluit 2019 af met een negatief resultaat ten bedrage van -
1.508.709 EUR. Dit is hoofdzakelijk te wijten aan het akkoord dat op 2 december 
2019 werd afgesloten met de BBI. De totale negatieve impact van dit akkoord op 
de cijfers van 2019 bedraagt 1.583.273 EUR. 
Op 31 december 2019 heeft de Waalse Krook cvba nog een beschikbaar cash 
saldo van 3.725.880 EUR. Het bestuursorgaan stelt vast dat deze middelen voor 
2020 toereikend zullen zijn voor de uitvoering van haar businessplan. Het 
bestuursorgaan oordeelt dat de continuïteit gegarandeerd is en de 
waarderingsregels niet hoeven aangepast te worden, ook al heeft de Waalse 
Krook cvba gedurende twee opeenvolgende boekjaren verlies gemaakt. 
 
Geen opmerkingen. 

Agendapunt 2: kennisname van het verslag van de commissaris over de 
jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2019 
 
Voor dit agendapunt werden op het moment van de opmaak van voorliggend 
dossier nog geen stukken bezorgd. 
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Geen opmerkingen. 

Agendapunt 3: goedkeuring van de jaarrekening van het boekjaar afgesloten 
op 31 december 2019 
 
Geen opmerkingen. 

Agendapunt 4: bestemming van het resultaat van het boekjaar afgesloten op 
31 december 2019 
 
De vennootschap heeft het afgelopen boekjaar een verlies geboekt  
van -1.508.709 EUR. Samen met het overgedragen verlies van het vorige boekjaar 
bekomt men een totaal over te dragen verlies van -2.711.002 EUR. 

Geen opmerkingen. 

Agendapunt 5: kwijting aan de bestuurders voor de uitoefening van hun 
mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2019 

Geen opmerkingen. 

Agendapunt 6: kwijting aan de commissaris voor de uitoefening van zijn 
mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2019 en vaststelling 
van de vergoeding 
 
Geen opmerkingen. 

Algemene Vergadering Waalse Krook cvba 

De provincieraad besliste op 27 maart 2019 om provincieraadslid Bart Vermaercke 
als effectief lid aan te duiden in de Algemene Vergadering en provincieraadslid 
Karlijn Deene als plaatsvervangend lid in de Algemene Vergadering.  

3.   Besluit 

Artikel 1 
Overeenkomstig het provincieraadsbesluit van 27 maart 2019 waarbij, voor de duur 
van de legislatuur, de provinciale vertegenwoordiging werd vastgesteld, o.a. in de 
Waalse Krook cvba, zal de Provincie op de algemene vergadering van 2 juni 2020 
vertegenwoordigd worden door: 

- provincieraadslid Bart Vermaercke als effectieve vertegenwoordiger 

- provincieraadslid Karlijn Deene als plaatsvervangende 
vertegenwoordiger 

Artikel 2 

Het mandaat van de vertegenwoordiger van de provincie op de algemene 
vergadering van de Waalse Krook cvba van 2 juni 2020 wordt als volgt bepaald: 

- goedkeuring van alle agendapunten. 
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Artikel 3 

Een afschrift van dit besluit zal worden bezorgd aan: 

- de Waalse Krook cvba; 

- de Provinciale vertegenwoordiger. 

PUNT 16. 
WMD-JAARACTIEPLAN 2019 
EXTRA TAAKSTELLINGEN EN EVALUATIE 
KENNISNEMING 

Bevoegde gedeputeerde : Riet Gillis 
Verslag nummer 2000921 van 23 04 2020 

Tussenkomsten : geen 

De Provincieraad van Oost-Vlaanderen neemt kennis. 

PUNT 17. 
RECREATIEDOMEINEN – PROVINCIAAL DOMEIN DE GAVERS  
JAARREKENING EN JAARVERSLAG 2019 
VERLENEN VAN GUNSTIG ADVIES 

Bevoegde gedeputeerde : Annemie Charlier 
Verslag nummer 2001637 van 14 05 2020 

Tussenkomsten :geen 

Aard van de stemming : openbaar 
Aantal uitgebrachte stemmen : 35 
Aantal ja-stemmen : 35 
Aantal nee-stemmen : - 
Aantal onthoudingen : - 

Goedgekeurd  

De Provincieraad van Oost-Vlaanderen, 

1.   Feitelijke en juridische gronden 
 
Het provinciedecreet van 9 december 2005. 
 
Het besluit van 25 juni 2010 van de Vlaamse Regering betreffende de beleids- en 
beheercyclus van de gemeenten, provincies en de openbare centra voor 
maatschappelijk welzijn; 
 
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 1 oktober 2010 van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur 
houdende de vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de 
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beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de rekeningstelsels volgens de 
beleids- en beheercyclus. 
 
Het besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 over de beleids- en 
beheercyclus van de lokale en de provinciale besturen, artikel 166, §1, derde lid. 
 
Het besluit van de provincieraad van 16 oktober 2019 houdende de inkanteling in 
de provinciale organisatie van het autonoom provinciebedrijf De Gavers. 

2.   Motivering 
 
Op 16 oktober 2019 geeft de provincieraad provinciegriffier Albert De Smet en 
financieel beheerder Stefaan Desmet aangesteld als vereffenaars. Door de 
beslissing tot ontbinding en vereffening van het APB De Gavers hebben de 
vereffenaars met ingang van 1 januari 2020 het bestuur van het APB overgenomen. 
De vereffenaars leggen de jaarrekening 2019 volgens BBC-model alsmede de 
jaarrekening volgens vennootschapsmodel en het bijhorend verslag van de 
commissaris voor gunstig advies voor aan de provincieraad. 

3.   Besluit 
 
Artikel 1 
De jaarrekening 2019 volgens BBC-model alsmede de jaarrekening 2019 volgens 
vennootschapsmodel en het verslag van de commissarissen over de jaarrekening 
2019 volgens vennootschapsmodel van het autonoom provinciebedrijf provinciaal 
domein De Gavers worden gunstig geadviseerd. 

 
Artikel 2 
Dit besluit wordt overeenkomstig het provinciedecreet samen met de bijhorende 
documenten overgemaakt aan de Vlaamse minister voor Binnenlands Bestuur met 
het oog op goedkeuring. 

PUNT 18. 
RECREATIEDOMEINEN – PROVINCIAAL DOMEIN DE GAVERS  
SLUITING VEREFFENING 31 MAART 2020: 
GOEDKEURING VAN HET VEREFFENINGSVERSLAG VAN 07 MEI 2020 
VERLENEN VAN KWIJTING AAN DE BESTUURDERS EN AAN DE VEREFFENAARS VOOR RESP. 
HUN MANDAAT/HUN OPDRACHT 
AFSLUITING VAN DE VEREFFENING 
OVERDRACHT VAN HET RESTERENDE NETTO-ACTIEF AAN HET PROVINCIEBESTUUR 

Bevoegde gedeputeerde : Annemie Charlier 
Verslag nummer 2001997 van 14 05 2020 

Tussenkomsten : Greet De Troyer, Bart Blommaert 

Greet De Troyer, hierin bijgetreden door Bart Blommaert verzoekt om een 
toelichting in de eerste commissie over het resultaat van de optimalisatie-oefening 
recreatiedomeinen. Gedeputeerde Annemie Charlier stelt dit in het vooruitzicht 
voor augustus/september. 

Aard van de stemming : openbaar 
Aantal uitgebrachte stemmen : 35 
Aantal ja-stemmen : 28 
Aantal nee-stemmen : - 
Aantal onthoudingen : 7 

Goedgekeurd  
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De Provincieraad van Oost-Vlaanderen, 

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 

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 
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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 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 
 
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 
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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. 

PUNT 19. 
VOORSTEL VAN MOTIE INZAKE HET BEHOUD VAN DE VOORZIENE INVESTERINGSMIDDELEN 
VOOR DE SPOORVERBINDING L204 TUSSEN GENT EN TERNEUZEN 

Tussenkomsten : Olaf Evrard, Bruno Matthys 

Aard van de stemming : openbaar 
Aantal uitgebrachte stemmen : 35 
Aantal ja-stemmen : 35 
Aantal nee-stemmen : - 
Aantal onthoudingen : - 

Goedgekeurd  

De Provincieraad van Oost-Vlaanderen, 
 
Motie: 
Aan: 
Dhr. François Bellot, minister van Mobiliteit, belast met skeyes en de Nationale 
Maatschappij der Belgische spoorwegen 
 
Betreft: 
Het behoud van de voorziene investeringsmiddelen voor de spoorverbinding L204 
tussen Gent en Terneuzen 
 
Geachte minister, 
Zoals u weet keurde de ministerraad op 2 februari 2018 een strategisch meerjaren-
investeringsplan goed van de NMBS en Infrabel voor het project van de spoorlijn 
L204.  
Er werd 0,95 miljoen euro voorzien voor een potentieel- en haalbaarheidsstudie 
over de spoorlijn L204 in de periode 2018-2023. Ook via co-financiering van de 
Vlaamse Overheid werd voor de afschaffing van de overwegen 10,23 miljoen 
voorzien. 
Ondanks herhaaldelijk aandringen, heeft Infrabel tot nu toe nog niets gedaan met 
het studiebudget voor L204, dat nochtans vanaf 2018 werd ingeschreven in het 
investeringsplan. Een bestek zou begin 2020 gelanceerd worden. 
Meer nog, in zijn brief van 31 december 2019 aan de Vlaamse minister van 
Mobiliteit en Openbare Werken, suggereert de CEO van Infrabel, Luc Lallemand, 
om de beslissing om te investeren in spoorlijn L204, te herbekijken. 
Als Oost-Vlaamse provincieraadsleden maken wij ons ernstige zorgen. Immers, de 
uitbouw en verlenging van spoorlijn L204 is voor de Provincie Oost-Vlaanderen en 
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haar inwoners van zeer groot belang. Ze zorgt namelijk voor een noodzakelijke 
verbetering van het goederenvervoer en het reizigersvervoer, wat een ontlasting 
zou betekenen van het vervoer over de weg. Deze spoorlijn zou ook de 
tewerkstelling ten goede komen van de grensoverschrijdende havenregio North 
Sea Port, onze belangrijkste economische motor in Oost-Vlaanderen, met meer 
dan honderdduizend werknemers in de haven, en meer dan zevenhonderd 
duizend inwoners in de vervoersregio. 
In Oost-Vlaanderen bestaat er een politieke en maatschappelijke consensus rond 
de uitbouw van spoorlijn L204. Getuige deze brief, die door alle politieke fracties in 
de Oost-Vlaamse provincieraad wordt ondertekend. 
Daarom vragen wij u met aandrang, geachte minister,om de beloofde 
geldmiddelen voor de spoorlijn L204 aan te houden en de studie effectief te laten 
uitvoeren, conform wat opgenomen is in het strategisch investeringsplan. 

PUNT 20. 
VRAAG VAN PETER HERTOG 
SITUATIE CONTRACTUELEN IN TIJDELIJKE WERKLOOSHEID 

Peter Hertog licht zijn vraag toe. 

Tussenkomsten : Olaf Evrard, Bart Blommaert 

Gedeputeerde Riet Gillis beantwoordt de vraag. 

Peter Hertog vraagt dat het antwoord van gedeputeerde Riet Gillis schriftelijk per 
mail aan de raadsleden wordt nagestuurd. 

PUNT 21. 
VRAAG VAN BRUNO MATTHYS 
ECOLOGISCHE RAMP SCHELDE-WATER: REACTIE EN AANPAK PROVINCIE 

Bruno Matthys licht zijn vraag toe. 

Tussenkomsten : geen 

Gedeputeerden Leentje Grillaert en Kurt Moens beantwoorden de vraag. 

Waarnemend Gouverneur Didier Detollenaere geeft bijkomende uitleg over de door 
hem gecoördineerde acties bij dit incident. 

PUNT 22. 
VRAAG VAN BRUNO MATTHYS 
SOCIALE AANPAK CORONA-CRISIS PROVINCIE OOST-VLAANDEREN CF. AANPAK 
PROVINCIE WEST-VLAANDEREN 

Bruno Matthys licht zijn vraag toe. 

Tussenkomsten : Greet De Troyer, Kenneth Taylor 

Gedeputeerde Kurt Moens beantwoordt de vraag. 
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PUNT 23. 
VRAAG VAN BRUNO MATTHYS 
METING STILTE IN DE MOERVAARTVALLEI 

Bruno Matthys licht zijn vraag toe. 

Tussenkomsten : geen 

Gedeputeerde Riet Gillis beantwoordt de vraag. 

PUNT 24. 
VRAAG VAN PETER HERTOG  
PROVINCIALE DOMEINEN EN VERSCHILLENDE AANPAK INZAKE 
OPENING/OPENINGSMODALITEITEN 

Peter Hertog licht zijn vraag toe. 

Tussenkomsten : geen 

Gedeputeerde Annemie Charlier beantwoordt de vraag. 

PUNT 25. 
VRAAG VAN OLAF EVRARD 
ORGANISATIE ZOMERSCHOLEN 

Olaf Evrard licht zijn vraag toe. 

Tussenkomst :Greet De Troyer 

Gedeputeerde Kurt Moens beantwoordt de vraag. 

DE VOORZITTER VERWIJST NAAR DE AFSPRAAK IN HET BUREAU OM DE PUNTEN 
26, 31, 32 EN 38 GEZAMENLIJK TE BEHANDELEN. DE RAAD STEMT DAARMEE 
IN. 

PUNT 26. 
VRAAG VAN GREET DE TROYER 
PROVINCIALE HERBRUIKBARE MONDMASKERS “IEDEREEN MEE!” VOOR PERSONEEL EN 
PROVINCIERAADSLEDEN? 

Greet De Troyer licht haar vraag toe. 

PUNT 31. 
VRAAG VAN BART VERMAERCKE 
AANKOOP MONDMASKERS 

Bart Vermaercke licht zijn vraag toe. 

PUNT 32. 
VRAAG VAN KENNETH TAYLOR 
ONDERSTEUNING GEMEENTEN IN DE KOSTEN VOOR DE AANKOOP VAN MONDMASKERS 
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Kenneth Taylor licht zijn vraag toe. 

PUNT 38.  
VRAAG VAN BRUNO MATTHYS 
MONDMASKERS 

Bruno Matthys licht zijn vraag toe. 

Tussenkomst : Martine Verhoeve 

Gedeputeerde Kurt Moens.beantwoordt de vragen 26, 31, 32 en 38 gezamenlijk. 

PUNT 27. 
VRAAG VAN OLAF EVRARD 
LAPTOPS VZW DIGITAL FOR YOUTH 

Olaf Evrard licht zijn vraag toe. 

Tussenkomsten :geen 

Gedeputeerde Kurt Moens beantwoordt de vraag. 

PUNT 28. 
VRAAG VAN LENA VAN BOVEN 
PCVO CORONAMAATREGELEN IN HET VOLWASSENENONDERWIJS 

De voorzitter verwijst naar de verontschuldiging van Lena Van Boven voor deze 
vergadering. 

De vraag wordt op basis van artikel 61 van het Huishoudelijk Reglement van de 
Provincieraad als ingetrokken beschouwd. 

PUNT 29. 
VRAAG VAN VERA DE MERLIER 
GROEPSAANKOOP VAN 100% BINNENLANDSE GROENE STROOM EN AARDGAS  

Vera De Merlier licht haar vraag toe. 

Tussenkomsten : geen 

Gedeputeerde Riet Gillis beantwoordt de vraag. 

PUNT 30. 
VRAAG VAN GREET DE TROYER 
PROVINCIEHUIS NU/LEO TOEKOMSTIG EN PROVINCIERAAD VERSUS POST-CORONA/-
COVID19 

Greet De Troyer licht haar vraag toe. 

Tussenkomsten : Filip Van Laecke, Bart Blommaert 

Gedeputeerden Kurt Moens en Leentje Grillaert beantwoorden de vraag. 
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Greet De Troyer vraagt om een uiteenzetting hierover in de tweede commissie en 
een schriftelijk verslag van de preventieadviseur. Gedeputeerde Leentje Grillaert 
bevestigt een uiteenzetting over de stand van zaken in dit dossier in de zitting van 
de tweede commissie van 10 juni. 

PUNT 31 WERD REEDS GEZAMENLIJK MET PUNT 26 BEHANDELD 

PUNT 32 WERD REEDS GEZAMENLIJK MET PUNT 26 BEHANDELD. 

PUNT 33. 
VRAAG VAN GREET DE TROYER 
INTERNE CRISISCOMMUNICATIEPLAN PROVINCIE – EVALUATIE EN TOEKOMSTIG BELEID? 

Greet De Troyer licht haar vraag toe 

Tussenkomst : Kristof Windels 

Gedeputeerde Kurt Moens beantwoordt de vraag. 

PUNT 34.  
VRAAG VAN BART BLOMMAERT 
VISIE OP PERSONEELSBELEID 

Bart Blommaert licht zijn vraag toe. 

Tussenkomsten : geen 

Gedeputeerde Riet Gillis beantwoordt de vraag. 

Bart Blommaert vraagt om een schriftelijke toelichting van de motivatie om af te 
wijken van de Rechtspositieregeling bij de selectieprocedure voor hoofdingenieur-
directeur (bevorderingsprocedure ipv externe bekendmaking). Gedeputeerde Riet 
Gillis zal de raadsleden hierover informeren. 

PUNT 35. 
VRAAG VAN KOEN ROMAN 
GRONDWATERBEMALINGEN BIJ BOUW- EN INFRASTRUCTUURWERKEN 

Koen Roman licht zijn vraag toe. 

Tussenkomsten : geen 

Gedeputeerde Leentje Grillaert beantwoordt de vraag. 

PUNT 36  
VRAAG VAN BRUNO MATTHYS 
STILZWIJGEN PROVINCIEBESTUUR EN GOUVERNEUR BETREFFENDE PROBLEMATIEK 
GRENSOVERGANG NEDERLAND 

Bruno Matthys licht zijn vraag toe. 
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Tussenkomsten : geen 

Gedeputeerde Kurt Moens beantwoordt de vraag. 

Waarnemend Gouverneur Didier Detollenaere geeft verdere duiding over deze 
problematiek en het overleg dat hij hierover met de andere betrokken instanties 
voerde. 

PUNT 37.  
VRAAG VAN BRUNO MATTHYS 
BUITENLANDSE PENSIOENRECHTEN GRENSARBEIDERS/INKOMENSCOMPENSATIE 
ZELFSTANDIGEN 
ACTIEVE BEMIDDELENDE ROL PROVINCIE? 

Bruno Matthys licht zijn vraag toe. 

Tussenkomsten : geen 

Gedeputeerde Kurt Moens beantwoordt de vraag. 

PUNT 38 WERD REEDS GEZAMENLIJK MET PUNT 26 BEHANDELD. 
 
 

SLOT 

De voorzitter sluit de vergadering om 18.31 uur. 

Gent, 17 juni 2020 

Namens de provincieraad van Oost-Vlaanderen: 

de provinciegriffier de voorzitter 

Albert De Smet Phaedra Van Keymolen  
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