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BEKNOPT INSTITUTIONEEL DOSSIER 

Vlaamse overheid 

Decreet van 7 mei 2004 houdende vaststelling van het kader tot oprichting van de provinciale 
ontwikkelingsmaatschappijen (POM) (B.S. 25 augustus 2004 – Err. B.S. 20 juli 2005) 

Besluit van de Vlaamse Regering van 16 december 2005 tot inwerkingtreding van het decreet van 
7 mei 2004 houdende vaststelling van het kader tot oprichting van de provinciale ontwikkelings-
maatschappijen (B.S. 29 december 2005) 

Besluit van de Vlaamse Regering  van 17 maart 2006 tot erkenning van de Provinciale 
Ontwikkelingsmaatschappij Oost-Vlaanderen als erkende provinciale ontwikkelingsmaatschappij 
(B.S. 5 mei 2006) 

Provinciale overheid 

Besluit van de provincieraad van Oost-Vlaanderen van 14 december 2005 tot oprichting van de 
Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij en tot goedkeuring van de statuten (Bestuursmemoriaal 
28 september 2006). 

Besluit van de provincieraad Oost-Vlaanderen van 14 oktober 2009 tot wijziging van de statuten 
van de POM Oost-Vlaanderen. 

Gecoördineerde statuten van de POM Oost-Vlaanderen, na wijziging van de statuten door de 
raad van bestuur van 15 december 2017, hiertoe gemachtigd door de Provincieraad op 15 
november 2017. 

Besluiten van de POM Oost-Vlaanderen 

Besluit van de raad van bestuur van de POM Oost-Vlaanderen van 19 mei 2006 tot vaststelling 
van het huishoudelijk reglement. 

Besluit van het directiecomité van de POM Oost-Vlaanderen van 7 september 2006 tot vaststel-
ling van de bevoegdheden van de leidinggevend ambtenaar. 

Samenstelling van de organen van de POM Oost-Vlaanderen (01/01/2021) 



GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGIONGEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGENGEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN
VLAAMSE GEMEENSCHAP — COMMUNAUTE FLAMANDE

MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP
[C − 2005/35834]N. 2005 — 1766 (2004 — 3291)7 MEI 2004. — Decreet houdende vaststelling van het kadertot oprichting van de provinciale ontwikkelingsmaatschappijen (POM). — Erratum

Belgisch Staatsblad van 25 augutus 2004, bl.63035, bl. 63035-63039.In het genoemde decreet (Nederlandse tekst) ontbreken op bladzijde 63039 in artikel 14 de laatste zin van § 2 en§ 3, § 4 en § 5.Voor alle duidelijkheid wordt hierna de volledige Nederlandse tekst van het decreet hernomen :

TRADUCTION
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE

[C − 2005/35834]F. 2005 — 1766 (2004 — 3291)7 MAI 2004. — Décret établissant le cadre pour la création des sociétés de développement provincial (SDP)Erratum
Moniteur belge du 25 août 2004, p. 63035-63039.Les dernières phrases de l’article 14 des §§ 2, 3, 4 et 5 du décret susmentionné (texte néerlandais) manquent à lap. 63039.La totalité du texte néerlandais du décret est reprise ci-après en vue d’assurer toute clareté.

7 MEI 2004. — Decreet houdende vaststelling van het kadertot oprichting van de provinciale ontwikkelingsmaatschappijen (POM) (1)
Het Vlaams Parlement heeft aangenomen en Wij, Regering, bekrachtigen hetgeen volgt :decreet houdende vaststelling van het kader tot oprichting van de provinciale ontwikkelingsmaat-schappijen (POM)

HOOFDSTUK I. — Algemene bepalingen
Article 1er. Dit decreet regelt een gewestaangelegenheid.
Art. 2. In dit decreet wordt verstaan onder :
1° Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappij : de publiekrechtelijke instelling met rechtspersoonlijkheid, opgerichtbij decreet van 12 juli 1990 houdende organisatie van de Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappijen;
2° Vlaams Agentschap Ondernemen : het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid, opgerichtbij decreet van 7 mei 2004;
3° minister : De Vlaamse minister bevoegd voor het Economisch Beleid en de Natuurlijke Rijkdommen;
4° corresponderende provincie : de provincie waarbinnen een Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappij werkzaamis waarvan de rechtspersoonlijkheid, conform het bepaalde in artikel 10, zal worden verder gezet in deze van eenerkende Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij opgericht en erkend conform het bepaalde in dit decreet;
5° departement : het departement van het ministerie van Economie, Werkgelegenheid en Toerisme binnen hetbeleidsdomein Economie, Werkgelegenheid en Toerisme, bedoeld in artikel 3 van het kaderdecreet bestuurlijk beleidvan 18 juli 2003.

HOOFDSTUK II. — Oprichting
Art. 3. § 1. De provincie kan een Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij, afgekort POM, oprichten.
Bij besluit van de Vlaamse Regering wordt aan een Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij de gewestelijkeerkenning verleend, zulks op voorwaarde dat een dergelijke Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij voldoet aan hetbepaalde in dit decreet. Enkel de aldus erkende Provinciale Ontwikkelingsmaatschappijen genieten de bevoegdhedenbedoeld in artikel 6, § 1, van dit decreet en ressorteren onder de toepassing van het bepaalde in artikel 10 van ditdecreet.
De in het eerste lid bedoelde provinciale ontwikkelingsmaatschappijen dragen de volgende benaming en hebbenhet volgende respectieve werkgebied :
1° de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij Antwerpen, afgekort POM-Antwerpen, met als werkgebied deprovincie Antwerpen;
2° de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij Limburg, afgekort POM-Limburg, met als werkgebied de provincieLimburg;
3° de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij Oost-Vlaanderen, afgekort POM-Oost-Vlaanderen, met als werk-gebied de provincie Oost-Vlaanderen;
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4° de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij Vlaams-Brabant, afgekort POM-Vlaams-Brabant, met als werk-gebied de provincie Vlaams-Brabant;
5° de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij West-Vlaanderen, afgekort POM-West-Vlaanderen, met als werk-gebied de provincie West-Vlaanderen.
§ 2. De erkenningsdossiers van de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappijen waarvoor de erkenning bedoeld in§ 1, tweede lid, wordt aangevraagd, moeten aan de Vlaamse Regering zijn voorgelegd uiterlijk zes maand nainwerkingtreding van het decreet tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid

″ Vlaams Agentschap Ondernemen ″ van 7 mei 2004.
De Vlaamse Regering doet over elk erkenningsdossier een uitspraak binnen de maand na datum van neerleggingvan het dossier en bepaalt de datum waarop deze erkenning in werking treedt.
§ 3. Om door de Vlaamse Regering te kunnen worden erkend, omvatten de in de § 2 bedoelde erkenningsdossiersvan de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappijen ten minste :
1° de oprichtingsakte;
2° de regelen inzake de inrichting, het bestuur en de werking van de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappijbedoeld in artikel 8 van dit decreet;
3° de conformiteit van de takenstelling in de oprichtingsakte aan het bepaalde in artikel 5, § 1, van dit decreet.
§ 4. De erkenning bedoeld in § 1 geldt voor onbepaalde duur. Zij kan door de Vlaamse Regering wordenopgeheven wanneer niet meer is voldaan aan de bepalingen van dit decreet.
§ 5. De Provinciale Ontwikkelingsmaatschappijen zijn publiekrechtelijke instellingen met rechtspersoonlijkheid.

HOOFDSTUK III. — Missie, taken en bevoegdheden
Art. 4. De erkende Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij vormt het instrument waarmee elke provincie haarsociaal-economisch beleid uitvoert. Zij draagt bij tot de bevordering van de sociaal-economische ontwikkeling van hetwerkgebied, met name door de ondersteuning en uitvoering van de sociaal-economische projecten. Zij moet bovendiende provinciale sociaal-economische strategie via ontwikkeling, uitvoering en begeleiding van projecten onderbouwen.
Art. 5. § 1. Teneinde de in artikel 4 bedoelde missie waar te maken, staat de erkende Provinciale Ontwikkelings-maatschappij in voor de volgende taken van uitvoering die aan elke Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij moetenworden toegewezen als voorwaarde voor het bekomen van de erkenning bedoeld in artikel 3, § 1 :
1° projecten gericht op de versterking van de infrastructuur tot vestiging van het bedrijfsleven en ontwikkeling vande ruimtelijk-economische infrastructuur;
2° projecten gericht op een bedrijfsversterkend resultaat;
3° de medewerking aan projecten tot efficiënte aanwending van de bedrijfsinfrastructuur, zoals brownfieldspro-jecten.
§ 2. De Vlaamse Regering kan met de provincie samenwerkingsakkoorden afsluiten over de wijze van uitvoeringvan de in artikel 5, § 1, vermelde aangelegenheden.
§ 3. De erkende Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij kan binnen de in artikel 4 bedoelde missie en de in ofkrachtens artikel 5 toegewezen taken, na overleg tussen de Vlaamse Regering en de provincie, in opdracht en voorrekening van de Vlaamse Regering met bijkomende specifieke opdrachten worden belast.
Art. 6. § 1. Met het oog op de vervulling van de in artikel 4 bedoelde missie en de in of krachtens artikel 5toegewezen taken is elke erkende Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij gerechtigd alle activiteiten te verrichten dierechtstreeks of onrechtstreeks bijdragen tot de verwezenlijking van voormelde missie en voormelde taken.
Elke erkende Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij beschikt daarenboven, met het oog op de vervulling vanhaar missie en de haar toegekende taken, over de hierna vermelde bijzondere bevoegdheden die zij uitoefent inovereenstemming met het bepaalde in dit decreet en zijn uitvoeringsbesluiten :
1° op last en op kosten van de Vlaamse Regering, van de provincie of van de gemeenten, alle onteigeningen, allewerken en alle andere openbare opdrachten van technische aard uitvoeren of laten uitvoeren. Geen onteigening kanplaatsvinden dan met voorafgaande machtiging van de Vlaamse Regering;
2° op eigen initiatief en met eigen middelen elk onroerend goed onteigenen, uitrusten, overdragen of het toestaanvan rechten van gebruik en genot. Geen onteigening kan plaatsvinden dan met voorafgaande machtiging van deVlaamse Regering;
3° het oprichten van al dan niet duurzame samenwerkingsverbanden en/of vennootschappen en verenigingen,en/of het erin deelnemen, zulks met het oog op de verwezenlijking van economische projecten;
4° het autonoom aanvragen en ontvangen van subsidies.
§ 2. Als rechtspersoon is de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij algemeen rechts-, handelings- en proces-bekwaam, zulks binnen de perken van zijn missie en takenstelling als bedoeld in respectievelijk de artikelen 4 en 5.

HOOFDSTUK IV. — Inrichting, bestuur en werking
Art. 7. De provincie regelt nader de inrichting, het bestuur en de werking van de Provinciale Ontwikkelings-maatschappij.
Art. 8. Naast de bij of door de wet verplichte vermeldingen omvatten de regelen inzake de inrichting, het bestuuren de werking van de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij minimaal :
1° de wijze van afstemming met de andere bestuursniveaus, inzonderheid de Vlaamse overheid overeenkomstighet bepaalde in artikel 5, § 2, van dit decreet;
2° de wijze van afstemming op het Regionaal Sociaal Overleg Comité (RESOC) en de Sociaal-Economische Raadvan de Regio (SERR);
3° een bepaling luidens dewelke alle officiële akten, officiële aankondigingen of andere officiële stukken, uitgaandevan de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij, de benaming van de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappijenmoeten vermelden, met onmiddellijk daarvoor of daarna de vermelding ″ publiekrechtelijke instelling met rechtsper-soonlijkheid, erkend door de Vlaamse Regering ″ .
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Art. 9. § 1. Een Stuurgroep zal door de Vlaamse Regering worden opgericht met als opdracht overleg te plegenover de voortgang van die projecten, in het kader van de in artikel 5 toegewezen taken, waar het Vlaamse Gewest eenhefboomfunctie te vervullen heeft.
§ 2. De stuurgroep is samengesteld uit het hoofd van elke Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij en telkens éénvertegenwoordiger van de Vlaamse Administratie bevoegd voor Economie, Milieu, Ruimtelijke ordening en Mobiliteitalsook een vertegenwoordiger van het Vlaams Agentschap Ondernemen.
De stuurgroep heeft steeds de mogelijkheid om bijkomende deskundigen op te roepen indien in de voortgang vande projecten dit noodzakelijk wordt geacht.
§ 3. Naast de toegewezen specifieke opdrachten aan de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappijen bedoeld onderartikel 5, § 3, zal overleg worden gepleegd rond de punten die door de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappijen opde agenda worden geplaatst.
§ 4. De Stuurgroep zal driemaandelijks vergaderen en na elke vergadering verslag uitbrengen aan de VlaamseRegering.

HOOFDSTUK V. — Rechtsopvolging en financiële middelen
Art. 10. § 1. Behalve voor wat betreft de taken van het Vlaams Agentschap Ondernemen alsmede de daarmeeverband houdende overeenkomsten en, mede gelet op het bepaalde in artikel 11, § 1, tweede lid, voor wat het personeelbetreft, zet de erkende Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij de rechtspersoonlijkheid van de GewestelijkeOntwikkelingsmaatschappij voordien werkzaam in de corresponderende provincie, verder en geldt zij als derechtsopvolger, ten algemenen titel, van de betreffende Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappij.
§ 2. In afwijking van de in de § 1 bedoelde overgang ten algemenen titel en onverminderd de regels die behorentot de bevoegdheid van de federale wetgever inzake de overdracht van onroerende goederen, worden de zakelijkerechten op de gebouwen en bijhorende terreinen, gebruikt voor de huisvesting van de Gewestelijke, Ontwikkelings-maatschappij voordien werkzaam inde corresponderende provincie en waarvan de betreffende GOM eigenaar is, danwel waarop zij een ander zakelijk genotsrecht kan doen gelden, overgedragen aan het Vlaams AgentschapOndernemen. Hetzelfde geldt voor evenals de kantooruitrusting opgenomen in de inventaris van de voormelde GOM.
In de gevallen dat een overdracht als bedoeld in het eerste lid van een zakelijk recht op een onroerend goedplaatsvindt, neemt het Vlaams Agentschap Ondernemen tevens de eventuele nog lopende leningen en/of kredietenaangegaan ter verwerving van voormelde goederen over. In voorkomend geval neemt het Vlaamse Gewest de borg-of andere zekerheidsstelling verbonden aan een dergelijke lening of krediet over van de betreffende provincie.
Het Vlaams Agentschap Ondernemen doet het nodige opdat de in het eerste lid bedoelde regels wordenovergenomen in één of meerdere overeenkomsten met derde partijen nodig ter naleving van de federale regels,inzonderheid deze inzake de overdracht van onroerende goederen en/of inzake de gevolgen van een dergelijkeoverdacht.
§ 3. In afwijking van de in § 1 bedoelde overgang ten algemenen titel, wordt de dotatie van de VlaamseGemeenschap bestemd voor elk van de Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappijen, overgedragen aan het VlaamsAgentschap Ondernemen.
§ 4. In afwijking van de in § 1 bedoelde overgang ten algemenen titel, wordt uit het eigen vermogen van elkeGewestelijke Ontwikkelingsmaatschappij, per corresponderende provincie, een speciaal fonds opgericht. De middelentoegewezen aan het fonds komen toe aan de corresponderende provincie die ze besteedt conform de in § 5 bepaalderegels.
Het eigen vermogen, bedoeld in het eerste lid, is het eigen vermogen zoals vermeld in de balans bij het afsluitenvan de rekeningen bij ontbinding of overgang van de Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappij, verminderd met :
1° de voorziening voor de aanzuivering van pensioenlasten met betrekking tot het verleden, voor zover deze nietzijn aangezuiverd op het ogenblik van de ontbinding van de Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappij;
2° de voorziening voor toekomstige kosten in het kader van het besluit van de Vlaamse Regering van21 februari 2003 inzake verlof voorafgaand aan de pensionering voor zover reeds aangelegde provisies in debalansrubriek voorzieningen bij het vreemd vermogen ontoereikend zijn;
3° een voorziening bestemd voor de eerste inrichtings- of herinrichtingskosten van de provinciale vestigingen vanhet Vlaams Agentschap Ondernemen, rekening houdende met de gangbare prijzen voor het inplanten vanbedrijfsvestigingen, inzonderheid deze van de overheid, in de corresponderende provincie en met een maximum tenbelope van 10 % op het saldo van het eigen vermogen na aftrek van de voorzieningen bedoeld in het 1° en 2°.
§ 5. Uit het in § 4, eerste lid, bedoelde fonds worden, binnen de corresponderende provincie waarin een erkendeProvinciale Ontwikkelingsmaatschappij wordt opgericht, bij voorrang, de financiële middelen geput nodig tot delgingvan de eventuele schadeclaims jegens de Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappij waarvan de erkende ProvincialeOntwikkelingsmaatschappij de rechtsopvolger is en/of voor de financiering van de overgangsmaatregelen, voorafge-nomen en besteed of gereserveerd voor de beide voormelde doelstellingen.
Het saldo van het fonds na de voorafname bedoeld in het eerste lid, wordt bestemd voor de werking van deerkende Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij van de corresponderende provincie. Daartoe geniet de ProvincialeOntwikkelingsmaatschappij van de corresponderende provincie een trekkingsrecht op het fonds. De uitoefening vandit trekkingsrecht gebeurt volgens de regels vastgesteld door de corresponderende provincie.
Vanaf het moment dat blijkt dat de in het eerste lid bedoelde schadeclaims niet meer hebben geleid of kunnenleiden tot een betaalplicht van de in het eerste lid bedoelde Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij in de hoedanigheidvan rechtsopvolger van een Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappij, wordt de eventuele reservering stopgezet enkunnen de overeenstemmende middelen verder besteed worden voor de doelstellingen vermeld in het tweede lid.
§ 6. De Vlaamse Regering bepaalt nadere regels inzake de wijze van de rechtsopvolging bedoeld in de eersteparagraaf.

HOOFDSTUK VI. — Ontbinding van de Gewestelijke ontwikkelingsmaatschappijen
Art. 11. § 1. De Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappij werkzaam in de corresponderende provincie waarin eenProvinciale Ontwikkelingsmaatschappij, bedoeld in artikel 3, § 1, tweede lid, wordt opgericht conform het bepaalde indit decreet en waarvoor een erkenningsdossier bedoeld in artikel 3, § 2, werd ingediend binnen de in deze bepalinggestelde termijn, is van rechtswege ontbonden op de datum waarop de erkenning van de Provinciale ontwikkelings-maatschappij in werking treedt.
In het in het eerste lid bedoelde geval is, wat betreft het personeel, het bepaalde in het kaderdecreet bestuurlijkbeleid van 18 juli 2003 juncto artikel 14 van dit decreet van overeenkomstige toepassing.
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Tot aan de datum van inwerkingtreding van de erkenning van de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij blijft, inde corresponderende provincie, de daar werkzame Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappij verder bestaan enonderworpen aan het decreet van 12 juli 1990 houdende organisatie van de Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappijendat, zolang als nodig, op deze Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappij van toepassing blijft.
Met het oog op de uitvoering van de in dit decreet bedoelde overdracht van activa en reserves van de GewestelijkeOntwikkelingsmaatschappij aan respectievelijk het Vlaams Agentschap Ondernemen en de corresponderende erkendeProvinciale Ontwikkelingsmaatschappij kan de Vlaamse Regering een beroep doen op een expert.
§ 2. Indien een provincie niet binnen de in artikel 3, § 2, gestelde termijn is overgegaan tot de neerlegging van eendaar bedoeld erkenningsdossier, geldt de Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappij werkzaam in de corresponderendeprovincie als van rechtswege ontbonden.
De Vlaamse Regering neemt in een dergelijk geval de nodige maatregelen met het oog op de vereffening van hetvermogen van de aldus ontbonden Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappij, zulks in afwijking van het bepaalde inartikel 10. Het eventuele netto-actief saldo uit de voormelde vereffening komt in een dergelijk geval toe aan de VlaamseGemeenschap.
In het in het eerste lid bedoelde geval is, wat betreft het personeel, het bepaalde in het kaderdecreet bestuurlijkbeleid van 18 juli 2003 van overeenkomstige toepassing.

HOOFDSTUK VII. — Wijzigings- en coördinatiemachtiging
Art. 12. § 1. De Vlaamse Regering wordt ermee belast de bestaande wets- en decreetsbepalingen betreffende demissie, taken en bevoegdheden van de Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappijen te wijzigen, aan te vullen, tevervangen of op te heffen, om ze in overeenstemming te brengen met de bepalingen van dit decreet.
De besluiten die krachtens deze paragraaf worden vastgesteld, houden op uitwerking te hebben indien zij niet bijdecreet zijn bekrachtigd binnen de 9 maanden na de datum van hun inwerkingtreding. De bekrachtiging werkt terugtot deze laatste datum.
De in deze paragraaf aan de Vlaamse Regering opgedragen bevoegdheid vervalt 9 maanden na de inwerking-treding van dit decreet. Na die datum kunnen de besluiten die krachtens deze paragraaf zijn vastgesteld en zijnbekrachtigd alleen bij een decreet worden gewijzigd, aangevuld, vervangen of opgeheven.
§ 2. De Vlaamse Regering wordt ermee belast de bepalingen van de wetten en decreten betreffende de GewestelijkeOntwikkelingsmaatschappijen, alsook de bepalingen die daarin uitdrukkelijk of stilzwijgend wijzigingen hebbenaangebracht tot het tijdstip van de coördinatie, te coördineren. Te dien einde kan de regering :
1° de te coördineren bepalingen anders inrichten, inzonderheid opnieuw ordenen en vernummeren;
2° de verwijzingen in de te coördineren bepalingen dienovereenkomstig vernummeren;
3° de te coördineren bepalingen met het oog op onderlinge overeenstemming en eenheid van terminologieherschrijven zonder te raken aan de erin neergelegde beginselen;
4° de verwijzingen naar de in de coördinatie opgenomen bepalingen die in andere niet in de coördinatieopgenomen bepalingen voorkomen, naar de vorm aanpassen.
De coördinatie treedt pas in werking nadat zij bekrachtigd is door het Vlaams Parlement.

HOOFDSTUK VIII. — Slotbepalingen
Art. 13. Rekening houdend met het bepaalde in het artikel 11 wordt het decreet van 12 juli 1990 houdendeorganisatie van de Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappijen opgeheven zeven maand na inwerkingtreding vandit decreet.
Art. 14. § 1. In toepassing van artikel 11, § 1, doet de Vlaamse Regering voorstellen om de overgang vanpersoneelsleden van de Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappijen alsook commissarissen van de Vlaamse Regeringdie bij deze Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappijen werden aangesteld, naar de Provinciale Ontwikkelingsmaat-schappij van de corresponderende provincie of de corresponderende provincie te bevorderen, en zulks op eenwederzijds vrijwillige basis en op een dermate wijze dat de overgang plaatsvindt naar die entiteit waarvan de takenen/of de functie best overeenstemt met de huidige taken en/of functie van de desbetreffende personeelsleden.
§ 2. Met het oog op de in § 1 bedoelde overgang, moet er tussen de Vlaamse Regering, en al naargelang deProvinciale Ontwikkelingsmaatschappijen welke zullen worden opgericht en corresponderende provincies, na overlegmet de representatieve werknemersorganisaties, een protocol zijn gesloten. Dit protocol legt vast welke individuelepersonen in aanmerking komen voor overdracht en onder welke arbeidsvoorwaarden de personeelsleden die overgaanin de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappijen en/of corresponderende provincie zullen worden tewerkgesteld. Tedien einde voorziet het protocol in elk geval in het behoud van :
1° de graad en hoedanigheid;
2° de administratieve, geldelijke, en schaalanciënniteit;
3° de salarisschaal en functionele loopbaan waarop zij aanspraak konden maken volgens de bestaandereglementering op het ogenblik van hun overgang en waarbij latere wijzigingen aan deze reglementering op hen nietmeer van toepassing zijn;
4° de reglementair toegekende vergoedingen en toelagen waarop zij aanspraak konden maken volgens debestaande reglementering op het ogenblik van hun overgang en waarbij latere wijzigingen aan deze reglementering ophen niet meer van toepassing zijn.
Het protocol zal daarenboven voorzien in het uitdovend karakter van bovenstaande elementen vanaf het ogenblikdat het geheel van salaris en reglementair toegekende vergoedingen en toelagen bij de Provinciale Ontwikkelings-maatschappijen of corresponderende provincie gunstiger zouden zijn.
§ 3. De uitvoering van het in § 2 bedoelde protocol is voor de individuele contractuele personeelsleden en decommissarissen van de Vlaamse Regering die bij de Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappijen werden aangesteldafhankelijk van hun akkoord.
§ 4. De naar de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappijen of corresponderende provincies overgedragen statutairepersoneelsleden hebben het recht om binnen de vier jaar na hun overgang over te stappen naar het departement of eenagentschap dat behoort tot het beleidsdomein dat bevoegd is voor het economisch beleid.
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§ 5. De erkende Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij van de corresponderende provincie of de corresponde-rende provincie kan personeel in contractueel verband in dienst bij door de provincies gefinancierde socio-economischeV.Z.W. ’s en dat in bepaalde provincies volledig ingeschakeld is in de werking van de GOM van de betreffendeprovincie overnemen met behoud ten persoonlijken titel van de waarborgen vermeld in het in § 2 bedoelde protocol.
De overname, bedoeld in het eerste lid, is beperkt tot het personeel in dienst van de V.Z.W. Limburge EconomischeRaad (LER), de V.Z.W. Economisch StudiebureauAntwerpen en de V.Z.W. Economische Raad Oost-Vlaanderen (EROV)op het ogenblik van inwerkingtreding van dit decreet. De overname van personeel dient mede gepaard te gaan met eendaadwerklijke overdracht van taken.
De Provinciale Ontwikkelingsmaatschappijen en de corresponderende provincie nemen de nodige maatregeleninzake de overgang van de betrokken personeelsleden op vrijwillige basis in taken en/of functies die het bestovereenstemmen met de huidige taken en/of functie van de desbetreffende personeelsleden.
Art. 15. De Vlaamse Regering bepaalt de datum waarop dit decreet in werking treedt.
Kondigen dit decreet af, bevelen dat het in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.
Brussel, 7 mei 2004.

De minister-president van de Vlaamse Regering,B. SOMERS
De Vlaamse minister van Economie, Buitenlands Beleid en E-government,P. CEYSENS

Nota
(1) Zitting 2003-2004.Stukken. — Ontwerp van decreet : 2213, nr. 1. — Amendement 2213, nr. 2. — Verslag over hoorzitting : 2213,nr. 3. — Verslag 2213, nr. 4 - Tekst aangenomen door de plenaire vergadering : 2213, nr. 5.Handelingen. — Bespreking en aanneming : Ochtendvergadering van 28 april 2004 en vergadering van29 april 2004.

*

MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP
[C − 2005/35804]N. 2005 — 17673 JUNI 2005.— Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de criteria, de voorwaarden en de nadere regelsvoor het verlenen van subsidies met betrekking tot het VESOC-actieplan « 2005 Evenredige arbeidsdeelnameen diversiteit »

De Vlaamse Regering,
Gelet op het decreet van 8 mei 2002 houdende evenredige participatie op de arbeidsmarkt, inzonderheid opartikel 8;Gelet op het decreet van 24 december 2004 houdende de algemene uitgavenbegroting van de VlaamseGemeenschap voor het begrotingsjaar 2005;Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 19 januari 2001 betreffende regeling van de begrotingscontroleen -opmaak;Overwegende dat de gemeenschappelijke platformteksten van 3 december 2002 en 2 december 2003 geslotentussen de Vlaamse Regering, de Vlaamse sociale partners en de allochtone gemeenschappen, respectievelijk degebruikersorganisaties en intermediaire organisatie van personen met een arbeidshandicap, een concreet groeipad metbetrekking tot evenredige arbeidsdeelname en diversiteit 2010 vastleggen;Overwegende dat de krachtlijnennota VESOC-actieplan 2005 evenredige arbeidsdeelname en diversiteit van1 maart 2005 de prioriteiten van het Vlaamse impulsbeleid van evenredige arbeidsdeelname en diversiteit 2005 vastlegt;Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de Financiën en de Begroting, gegeven op23 mei 2005;Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1,vervangen bij de wet van 4 juli 1989 en gewijzigd bij de wet van 4 augustus 1996;Gelet op de dringende noodzakelijkheid;Overwegende dat zonder uitstel de criteria, de voorwaarden en de nadere regels moeten worden vastgelegd voorhet verlenen van subsidies met betrekking tot het VESOC-actieplan 2005 Evenredige arbeidsdeelname en diversiteit.Dat is nodig opdat de aanvragers hun aanvraag tot subsidie tijdig kunnen indienen en opdat de aanvragen tijdigkunnen worden behandeld, goedgekeurd en vastgelegd. Elke vertraging betekent een verstoring van de al opgezetteserviceverlening en een belemmering in de ontwikkelingen van het diversiteitsbeleid;Op voorstel van de Vlaamse minister van Werk, Onderwijs en Vorming;Na beraadslaging,

Besluit : HOOFDSTUK I. — Begrippen
Artikel 1. Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder :
1° de minister : de Vlaamse minister, bevoegd voor het tewerkstellingsbeleid, en de Vlaamse minister, bevoegdvoor de beroepsomscholing en -bijscholing;
2° de administratie : de administratie Werkgelegenheid van het departement Economie, Werkgelegenheid,Binnenlandse Aangelegenheden en Landbouw van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap;
3° ERSV : erkend regionaal samenwerkingsverband als vermeld in hoofdstuk II van het decreet van 7 mei 2004betreffende het statuut, de werking, de taken en de bevoegdheden van de erkende regionale samenwerkingsverbanden,de sociaal-economische raden van de regio en de regionale sociaal-economische overlegcomités;
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Provincie 
Oost-Vlaanderen 

4 

10e Directie 
Dienst 101 
Economie 

Provincieraadsbesluit 

betreft OPRICHTING PROVINCIALE 
ONTWIKKELINGSMAATSCHAPPIJ 

verslaggever de heer Marc De Buck 

De ProvinCieraad, 

Gelet op artikel 65 van de provinciewet ; 

Gelet op decreet van 7 mei 2004 houdende vaststelling van het kader 
tot oprichting van de provinciale ontwikkelingsmaatschappijen; . 

Overwegende dat het voor de uitvoering van het provinciaal sociaal
economisch beleid noodzakelijk is te beschikken over een instelling met de 
bevoegdheden zoals voorzien in het hogervermeld decreet; 

besluit: rrv-r t (,..Jr  JkV1-. "'" e__ 

Artikel 1. Een provinciale ontwikkelingsmaatschappij (POM) voor 
Oost-Vlaanderen op te richten; 

~_~_ .._~._, ~~~ Artikel 2. De statuten van de POM Oost-Vlaanderen volgens bijgaand 
I ~ 

I 
II 

PmvinderJad 

Genotuleerd 

~ J,," lu-\"'t:.•.. C··, :rflt\ 
I ' _00" 

ontwerp goed te keuren; . 

I..I Artikel 3. Dit besluit treedt in werking op de eerste van de maand 
volgend op deze van de inwerkingtreding van het decreet van 7 mei 2004 
houdénde vaststelling van het kader tot oprichting van de provinciale 
ontwiRkelingsmaatschappijen. · " 

I . I Gen!, II 4 DEC, 2005 
".................. ~_~~--..,:.o.....:,.r~.-.. ...~ .,.. ..;:r...,....:.=r .....Aoo;...~~.... J 


Namens d~ovincieraad : 

/' ' 
de Voorzitter 

(

~~~----------~7 

Pa,VAN EECKHAUT 

d rovinciegriffier 



provincie 

Oost-Vlaanderen 
Voor ieder van ons 

directie 'Economie, Landbouw & Platteland, 
Europ.ese en Internationale samenwerking . 
dienst Economie, europese & Internationale samenwerking 

Provincj,eraadsbesl uit 

betreft POM 

Wijziging statuten 


verslaggever de heer Marc De Buck 


De Provincieraad, 

Gelet op artikel 42 van het Provinciedecreet, 

Gelet op artikel 61 van de statuten van de provinciale 
. ontwikkelingsmaatschappij Oost-Vlaanderen; . 

Overwegende dat er aanleiding toe bestaat om de statuten, zoals 

vastgesteld door de provincieraad in zijn zitting van 14 december 2005, te 

wijzigen; 


besluit: I""á 721~ _J~I/IA"""'~V i b7. /f o,....J-;,.~;1 

Artikel 1,; De raad van bestuur van de provinciale 
ontwikkelingsmaatschappij Oost-Vlaanderen wordt gemachtigd de statuten van . 
de provinciale ontwikkelingsmaatschappij te wijzigen als volgt:. 

At1ikel 10: De afstemming met de provincie wordt geregeld via een 
strategische beheersovereenkomst, telkens voor de duur van een legislatuur 
van de provincieraad af te sluiten. . ' 

Deze beheersovereenkomst bevat minlmaal: . 

1° de financiële verhoudingen tussen de POM Oost-Vlaanderen ende 
provincie; . 

. 2~ de resultaatgebieden en objectieven die aan de POM Oost
Vlaanderen worden opgelegd; . 

3° de minimaal gemeenschappelijke principes van het 
personeelsbeheer, waaronder de grenzen voor het geldelijk statuut 
van het personeel van de POM Oost-Vlaanderen; 

4° de logistieke ondersteuning van de POM Oost-Vlaanderen door de 
Provincie; 

5° de concrete inhoudelijke en vormelijke eisen voor jaarplannillg, 
activiteitenverslagen en tussentijdse informatieverstrekking 

Deze strategische beheersovereenkomst wordt geconcretiseerd in een 
jaarlijkse operationele beheersovereenkomst. 



p. 2/4 

./. .. 

De strategische beheersovereenkomst kan worden herzien telkens dit nodig 

blijkt. 


Artikel 1~: De bestuurder die het mandaat verliest op grond waarvan hij 
tot bestuurder werd benoemd, is van rechtswege ontslagnemend. 
De Provincieraad kan te allen tijde het mandaat van een bestuurder intrekken. 
Een bestuurder kan zelf ontslag indienen. 

De bestuurder die zijn mandaat verliest of ontslagnemend is blijft in 

functie tot het ontslag wordt geacteerq of aanvaard door de Provincieraad. 


Artikel 28: Een bestuurder mag een andere bestuurder machtigen om 
hem voor een welbepaalde verandering te vertegenwoordigen en in zijn plaats 
te stemmen. De machtiging geschiedt schriftelijk . 

. Een bestuurder mag niet meer dan één volmacht uitoefenen . . 

Bestuurders die benoemd zjjn conform artikel 14, 10 kunnen slechts 

een volmacht verlenen aan bestuurders die eveneens conform artikel 14, 10 


zijn benoemd. 


Artikel 32: Met het oog op het vervullen van de doelste"ingen van de 

POM Oost-Vlaanderen is de raad van bestuur bevoegd alle nuttige of 

noodzakelijke handelingen te verrichten, behoudens de bevoegdheden die 

door of krachtens decretale of wettelijke bepalingen en deze statuten aan 

andere organen worden opgedragen. 


Onverminderd de bepalingen van artikel 24 kan is het directiecomité 
bevoegd om zelf beslissingen te nemen in geval van hoogdringendheid en 
wanneer zjch een onvoorzienbaar feit heeft voorgedaan of kan voordoen 
waardoor elk uitstel onherstelbaar nadeel zqu veroorzaken voor de POM. Het · 
directiecomité legt dergelijke beslissingen ter bekrachtiging voor aan de 
eerstkomende raad van bestuur. 

Artikel 33: In het uitoefenen van zijn bevoegdheden kan de raad van 
bestuur alle rechtshandelingen stellen, zowel naar privaat als naar publiek 
recht. . 
De raad van bestuur beslist tot het instellen van rechtsvorderingen, behoudens 
wat de zaken van het dagelijks bestuur aangaat In geval van 
hoogdringendheid beslist het directiecomité tot het instellen van 
rechtsvorderingen. 

Artikel 35: De raad van bestuur stelt jaarlijks een actieplan op, evenals 
een activiteitenverslag. 
Het actieplan en het activiteitenverslag worden meegedeeld aan de deputatie 
met het oog opvaarlegging aan de provincieraad, samen met respectievelijk 
de begroting en de jaarrekening. 
De provincieraad kan te allen tijde aan de raad van bestuur verslag vragen 
over de activiteiten van de POM Oost-Vlaanderen of over sommige ervan 
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Artikel 38bis: Tegenover derden wordt de POM rechtsgeldig verbonden 
door de handtekening van de voorzitter en de leidend ambtenaar, zonder dat 
zij een volmacht dienen voor te leggen. 

Indien de voorzitter afwezig is wordt hU vervangen door de eerste 

ondervoorzitter en bij diens afwezigheid door de tweede ondervoorzitter. 


Indiende 'Ieidend ambtenaar afwezig is wordt hij verv;3ngen door de 

ambtenaar die hiertoe doerde raad van bestuur is aangeduid . . 


Artikel 46: Het directiecomité is belast met het dagelijks bestuur, met 
de voorbereiding en uitvoering van de beslissingen van de raad van bestuur en 
met de behandeling van hoogdringende aangelegenheden zoals beschreven in 
artikel 32. 

. . Het beslist tot het instellen van rechtsvorderingen wat de zaken van 
het dagelijks bestuur of hoogdringende aangelegenheden aangaat. Het tre.edt 
op als verweerder voor alle rechtsvorderingen die tegen de POM Oost-
Vlaanderen zijn ingesteld. . 

De voorzitter van het directiecomité vertegenwoordigt de POM Oost

Vlaanderen in alle zaken in rechte; zowel als eiser of als verweerder 


Artikel 49: In aangelegenheden die tot de bevoegdheden van het 

directiecomité behoren wordt de POM tegenover derden rechtsgeidig 

verbonden door de handt~kèning van de voorzitter van het directiecomité of 

door diegene die hem vervangt. . 


Binnen de gre~zen van de aan het directiecomité, de voorzitter van het 
directiecomité of leden van het personeel gedelegeerde bevoegdheden, kan 

. het directiecomité de ondertekeningsbevoegdheid delegeren aan andere leden 
van het directiecomité of aan I'eden van het personeel. 

Artikel 53: Elk jaar en uiterlijk tegen 30 april, maakt het directiecomitè 
de jaarrekening op en overhandigt deze aan de commissaris-revisor en aan het 
college van commissarissen, dat binnen de maand erop zijn verslag indient bij 
de raad van bestuuL 

Artikel 54: De raad van bestuur deelt de jaarrekening, het verslag van 
de commissaris-revisor en het verslag van het college van commissarissen 
samen het activiteitenverslag uiterlijk op 30 juni van elkjaar mee aart de 
deputatie met het oog op voorlegging aan de provincieraad in de eerstvolgende 
nuttige zitting. . 

Artikel 55: Elk jaar stelt de raad van bestuur het actieplan en de 
begroting voor het volgend jaar vast en deelt deze uiterlijk tegen 31 december 
mee aan de deputatie met het oog op voorlegging aan de provincieraad in de 
eerstvolgende nuttige zitting. 



': , 
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Artikel 59: 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, wordt uitgeoefend door een 
college van commissarissen . 

Dit college van commissarissen wordt benoemd door de provincieraad 
en bestaat uit een öommissaris-revisor, lid van het Instituut der 
Bedrijfsrevisoren en uit twee provincieraadsleden die geen lid van de raad van 
bestuur mogen zijn. 

De mandaten van de leden van het college van commissarissen 
eindigen op de datum van de installatie van de provincieraad. De 
commissarissen blijven in functie totdat de nieuw geïnstalleerde provincieraad 

. nieuwe commissarissen heeft benoemd. De commissarissen zijn 
herbenoembaar. ' . 

Artikel 61: Onderhavige statuten worden gewijzigd door de 
provincieraad op voorstel van de deputatie of van de raad van bestuur. Deze 
wijzigingen mogen niet in strijd zijn met het Decreet en de erkenning door de . 
Vlaamse regering. 

Artikel 2: Na wijziging van de statuten door de raad van bestuur zal 
een gecoördineerde tekst worden opgesteld die ter kennisgeving zal worden 

.' voorgelegd aan de provincieraad. 

Gent, 1 ~ ij KT. 2&99 

e Provinciegriffier 

Mare loot~ns 



 

PROVINCIALE ONTWIKKELINGSMAATSCHAPPIJ OOST-VLAANDEREN 

GECOÖRDINEERDE STATUTEN 

De statuten van de POM Oost-Vlaanderen werden vastgesteld door de Provincieraad van 14 
december 2005 en gewijzigd op 14 oktober 2009.  

De statuten werden opnieuw gewijzigd door de raad van bestuur van 15 december 2017, 
hiertoe gemachtigd door de Provincieraad op 15 november 2017.   

De gecoördineerde versie der statuten luidt op 15 december 2017 als volgt: 

 

HOOFDSTUK  I  -  Algemene Bepalingen 

Afdeling 1 – Naam en Werkgebied 

Artikel 1 De Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij Oost-Vlaanderen, afgekort POM Oost-
Vlaanderen, is een publiekrechtelijke instelling met rechtspersoonlijkheid, met als 
werkgebied de provincie Oost-Vlaanderen, opgericht in toepassing van het 
decreet van 7 mei 2004 houdende vaststelling van het kader tot oprichting van de 
provinciale ontwikkelingsmaatschappijen, hierna genoemd “het Decreet”. 
 
Alle officiële akten, officiële aankondigingen of andere officiële stukken, uitgaande 
van de POM Oost-Vlaanderen vermelden de benaming van de Provinciale 
Ontwikkelingsmaatschappijen, met onmiddellijk daarvoor of daarna de vermelding 
"publiekrechtelijke instelling met rechtspersoonlijkheid, erkend door de Vlaamse 
Regering" 

Afdeling 2 – Missie en Taken 

Artikel 2 De POM Oost-Vlaanderen vormt het instrument waarmee de provincie Oost-
Vlaanderen haar sociaal-economisch beleid uitvoert.  
Zij draagt bij tot de bevordering van de sociaal-economische ontwikkeling van de 
provincie, met name door de ondersteuning en uitvoering van de sociaal-
economische projecten volgend uit het beleid van de provincie.  
Zij moet bovendien de provinciale sociaal-economische strategie via ontwikkeling, 
uitvoering en begeleiding van projecten onderbouwen. 

Artikel 3 §1. De POM Oost-Vlaanderen staat in voor de uitvoering van volgende taken 
teneinde de missie bedoeld in artikel 2 te realiseren : 

1° projecten gericht op de versterking van de infrastructuur tot vestiging van het 
bedrijfsleven en ontwikkeling van de ruimtelijk-economische infrastructuur ; 

2° projecten gericht op een bedrijfsversterkend resultaat ; 

3° de medewerking aan projecten tot efficiënte aanwending van de bedrijfs-
infrastructuur, zoals brownfieldprojecten. 



§2. De Vlaamse Regering kan met de provincie samenwerkingsakkoorden afsluiten 
over de wijze van uitvoering van de in § 1 vermelde aangelegenheden. 
 
§3. De POM Oost-Vlaanderen kan binnen de in artikel 2 bedoelde missie en de in of 
krachtens artikel 3§1 toegewezen taken, na overleg tussen de Vlaamse Regering 
en de provincie, in opdracht en voor rekening van de Vlaamse Regering met 
bijkomende specifieke opdrachten worden belast.  
 
§4. De POM Oost-Vlaanderen kan, binnen de in artikel 2 bedoelde missie en de in 
of krachtens artikel 3§1 toegewezen taken uitvoeren in opdracht van derden. 
 
§5. De POM Oost-Vlaanderen voert zijn opdrachten uit overeenkomstig de beheers-
overeenkomst met de provincie Oost-Vlaanderen, bedoeld in artikel 10. 

Afdeling 3 – Kapitaal – Zetel – Duur 

Artikel 4 De provincieraad kan beslissen om in de POM Oost-Vlaanderen kapitaal in te 
brengen, in geld zowel als in natura. Dit kapitaal is onbeschikbaar voor 
aanwending, geldt als waarborg voor de schuldeisers en is door de provincie terug 
te nemen bij statutenwijziging of bij ontbinding van de POM Oost-Vlaanderen. 

Artikel 5 De zetel van de POM Oost-Vlaanderen is gevestigd te 9000 Gent, Woodrow 
Wilsonplein 2. Hij kan bij beslissing van de Raad van Bestuur naar een andere 
plaats in de provincie Oost-Vlaanderen worden overgebracht. 

Artikel 6 De POM Oost-Vlaanderen is opgericht voor onbepaalde duur. Zij verwerft 
rechtspersoonlijkheid op de datum van haar oprichtingsbesluit. 

 

HOOFDSTUK II  -  Bevoegdheden 

Artikel 7 De POM Oost-Vlaanderen kan binnen de grenzen van het Decreet alle rechten 
bezitten en uitoefenen, die nuttig of noodzakelijk zijn om haar missie en taken te 
verwezenlijken. 
 
Als rechtspersoon is de POM Oost-Vlaanderen algemeen rechts-, handelings- en 
procesbekwaam, zulks binnen de perken van haar missie en taakstelling. 

Artikel 8 Krachtens het Decreet beschikt de POM Oost-Vlaanderen daarenboven, met het 
oog op de vervulling van haar missie en de haar toegekende taken, over de hierna 
vermelde bijzondere bevoegdheden, die zij uitoefent overeenkomstig de 
bepalingen in het Decreet en zijn uitvoeringsbesluiten : 

1° Op last en op kosten van de Vlaamse Regering, van de provincie of van de 
gemeenten, alle onteigeningen, alle werken en alle andere openbare 
opdrachten van technische aard uitvoeren of laten uitvoeren. Geen onteigening 
kan plaatsvinden dan met voorafgaande machtiging van de Vlaamse Regering. 

2° Op eigen initiatief en met eigen middelen elk onroerend goed onteigenen, 
uitrusten, overdragen of het toestaan van rechten van gebruik en genot. Geen 
onteigening kan plaatsvinden dan met voorafgaande machtiging van de 
Vlaamse Regering 



3° Het oprichten van al dan niet duurzame samenwerkingsverbanden en/of 
vennootschappen en verenigingen, en/of het erin deelnemen, zulks met het oog 
op de verwezenlijking van economische projecten. 

4° Het autonoom aanvragen en ontvangen van subsidies 

Artikel 9 De POM Oost-Vlaanderen kan alle bijzondere diensten verstrekken die zij nodig 
acht voor het verwezenlijken van haar doel. 
 
Zij kan het verstrekken van uitdrukkelijk bepaalde bijzondere diensten bij wijze van 
concessie van openbare dienst, vergunning of anderszins, opdragen of overlaten 
aan andere publiek- of privaatrechtelijke personen. 
 
Zij stelt de rechten vast, evenals de voorwaarden, vergoedingen en retributies, 
voor de door haar geleverde of ter beschikking gestelde diensten, goederen en 
prestaties, onverminderd hetgeen daaromtrent in beheersovereenkomsten met het 
provinciebestuur wordt overeengekomen. 

 

HOOFDSTUK III – Afstemming met andere overheden. 

Artikel 10 De afstemming met de provincie wordt geregeld via een beheersovereenkomst, 
telkens voor de duur van een legislatuur van de provincieraad af te sluiten. 

Deze beheersovereenkomst bevat minimaal : 

1° de financiële verhoudingen tussen de POM Oost-Vlaanderen en  de provincie ; 

2° de resultaatgebieden en objectieven die aan de POM Oost-Vlaanderen worden 
opgelegd ; 

3° de minimaal gemeenschappelijke principes van het personeelsbeheer, 
waaronder de grenzen voor het geldelijk statuut van het  personeel van de POM 
Oost-Vlaanderen ; 

4° de logistieke ondersteuning van de POM Oost-Vlaanderen door  de Provincie ; 

5° de concrete inhoudelijke en vormelijke eisen voor jaarplanning,  activi-
teitenverslagen en tussentijdse informatieverstrekking 

Deze strategische beheersovereenkomst wordt geconcretiseerd in een jaarlijkse 
operationele beheersovereenkomst.   
De strategische beheersovereenkomst kan worden herzien telkens dit nodig blijkt. 

 

 

Artikel 11 De POM Oost-Vlaanderen is ertoe gehouden de samenwerkingsovereenkomst 
tussen de Provincie en de Vlaamse Regering zoals bedoeld in artikel 3 §2 van 
deze statuten uit te voeren, volgens de bepalingen opgenomen in deze 
samenwerkingsovereenkomst en hiertoe de nodige afstemming en 
informatieverstrekking te garanderen ten aanzien van de Vlaamse Regering. 

Artikel 12 De POM Oost-Vlaanderen kan andere sociaal-economische instellingen om advies 
vragen over de thema's binnen hun bevoegdheden en gebiedsafbakening. 

 



HOOFDSTUK IV – Bestuursorganen 

Afdeling 1  -  Algemeen 

Artikel 13 De POM Oost-Vlaanderen wordt bestuurd door een raad van bestuur en een 
directiecomité. 

Afdeling 2  -  Raad van bestuur  

Onderafdeling 1 - Samenstelling 

Artikel 14 De raad van bestuur is samengesteld uit achttien leden, benoemd door de 
Provincieraad en als volgt samengesteld uit drie groepen : 

1° twaalf leden van de Provincieraad, waaronder de gedeputeerde bevoegd voor 
economie ; 

2° drie leden voorgedragen door de werknemersorganisaties, vertegenwoordigd in 
het ERSV Oost-Vlaanderen ; 

3° drie leden voorgedragen door de werkgeversorganisaties vertegenwoordigd in 
het ERSV Oost-Vlaanderen. 

Artikel 15 De gedeputeerde bevoegd voor economie is van rechtswege voorzitter van de 
raad van bestuur. 
 
De raad van bestuur kiest uit de leden benoemd uit de provincieraad een of 
meerdere ondervoorzitters. 
 
De leden van het directiecomité die niet de hoedanigheid van bestuurder hebben 
wonen de vergaderingen van de raad van bestuur bij met raadgevende stem. 

Artikel 16 Zo de voorzitter afwezig is of in de onmogelijkheid verkeert zijn functies uit te 
oefenen, worden zijn bevoegdheden uitgeoefend door de ondervoorzitter of door 
een van de ondervoorzitters, in de volgorde van hun verkiezing. 

Artikel 17 Alle mandaten van bestuurder eindigen op de datum van de installatie van de 
provincieraad. De bestuurders blijven met het oog op het afhandelen van lopende 
zaken in functie totdat de nieuw geïnstalleerde provincieraad nieuwe bestuurders 
heeft benoemd. De bestuurders zijn herbenoembaar.  

Artikel 18 De bestuurder die het mandaat verliest op grond waarvan hij tot bestuurder werd 
benoemd, is van rechtswege ontslagnemend. 
De Provincieraad kan te allen tijde het mandaat van een bestuurder intrekken. 
Een bestuurder kan zelf ontslag indienen. De bestuurder die zijn mandaat verliest 
of ontslagnemend is blijft in functie tot het ontslag wordt geacteerd of aanvaard 
door de Provincieraad. 

Artikel 19 Wanneer in de loop van een bestuursperiode een mandaat van bestuurder vacant 
wordt, voorziet de provincieraad ten spoedigste in de opvolging. De nieuw 
benoemde bestuurder voltooit het mandaat van zijn voorganger. 

Artikel 20 De raad van bestuur kan beslissen aan de bestuurders een presentiegeld en 
vergoedingen voor werkelijk gemaakte kosten toe te kennen, die niet hoger mogen 



zijn dan de presentiegelden en vergoedingen toegekend aan de 
provincieraadsleden. 

Onderafdeling 2 - Vergaderingen 

Artikel 21 De raad van bestuur vergadert telkens als de aangelegenheden die onder zijn 
bevoegdheid vallen het vereisen en ten minste vier keer per jaar. 

Artikel 22 De raad wordt door de voorzitter bijeengeroepen, ten minste zeven vrije dagen 
vóór de vergadering. 

Artikel 23 Op gemotiveerd verzoek van minstens één derde van de bestuurders is de 
voorzitter gehouden de raad op de aangeduide dag en het aangeduide uur met de 
voorgestelde agenda bijeen te roepen. 

Artikel 24 In geval van hoogdringendheid en wanneer zich een onvoorzienbaar feit heeft 
voorgedaan waardoor elk uitstel onherstelbaar nadeel zou veroorzaken voor de 
POM Oost-Vlaanderen, kan de voorzitter de raad van bestuur zonder enig uitstel 
en met alle beschikbare middelen geldig bijeenroepen. 

Artikel 25 Elke uitnodiging vermeldt de agenda, de plaats en het tijdstip van de vergadering 
en is, zo mogelijk, vergezeld van alle nuttige documenten. 

Artikel 26 De raad van bestuur kan geen besluit nemen indien niet de meerderheid van de 
zitting hebbende leden, waaronder de meerderheid van de leden die benoemd zijn 
uit de provincieraad, aanwezig is of vertegenwoordigd conform artikel 28. 
 
De raad kan echter, indien hij bijeengeroepen is zonder dat het vereiste aantal 
leden is opgekomen, na een tweede oproeping en ongeacht het aantal aanwezige 
ledenleden, maar op voorwaarde dat de meerderheid van die leden benoemd zijn 
uit de provincieraad, een beslissing nemen over de onderwerpen die voor de 
tweede maal op de agenda voorkomen. 
 
De tweede oproeping moet vermelden dat de oproeping voor de tweede maal 
geschiedt. Bovendien moeten de eerste twee leden van dit artikel in de tweede 
oproeping woordelijk worden overgenomen. 

Artikel 27 Elke bestuurder beschikt over één stem. 

Artikel 28 Een bestuurder mag een andere bestuurder machtigen om hem voor een 
welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen en in zijn plaats te stemmen. De 
machtiging geschiedt schriftelijk. 
Een bestuurder mag niet meer dan één volmacht uitoefenen.  Bestuurders die 
benoemd zijn conform artikel 14,1° kunnen slechts een volmacht verlenen aan 
bestuurders die eveneens conform artikel 14,1° zijn benoemd. 

Artikel 29 Een bestuurder mag niet : 

1° aanwezig zijn bij de bespreking of stemming over aangelegenheden waarbij hij 
een rechtstreeks belang heeft en hetzij persoonlijk, hetzij als vertegenwoordiger 
is betrokken, of waarbij zijn bloed- of aanverwanten tot en met de vierde graad 
een persoonlijk en rechtstreeks belang hebben. Dit verbod strekt niet verder 



dan de bloed- en aanverwanten tot de tweede graad als het gaat om de 
voordracht van kandidaten, benoemingen, afzettingen en schorsingen. Voor de 
toepassing van dit artikel wordt de wettelijke samenwoning met 
aanverwantschap gelijkgesteld ; 

2° rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen aan overeenkomsten die met de 
POM Oost-Vlaanderen zijn gesloten ; 

3° als advocaat of notaris tegen betaling werkzaam zijn in geschillen ten behoeve 
van de POM Oost-Vlaanderen ; 

4° als advocaat of notaris werkzaam zijn in geschillen ten behoeve van de 
tegenpartij van de POM Oost-Vlaanderen of ten behoeve van een personeelslid 
van de POM Oost-Vlaanderen in tuchtzaken of in geval van schorsing bij 
ordemaatregel. 

Artikel 30 De beslissingen worden genomen zoals hierna bepaald. 
 
De stemmingen geschieden mondeling, behalve bij benoemingen, voordrachten, 
tucht- en ordemaatregelen, waar de stemmingen geheim zijn. 
 
Een voorstel is aangenomen indien het de volstrekte meerderheid der geldig 
uitgebrachte stemmen behaalt, waaronder de volstrekte meerderheid van de door 
de bestuurders die uit de provincieraad zijn benoemd geldig uitgebrachte 
stemmen. 
 
Zo de stemmen staken beslist de voorzitter, behalve bij stemmingen over orde- en 
tuchtmaatregelen, die bij staking van stemmen worden beschouwd als verworpen 
en onverminderd hetgeen hierna is bepaald voor benoemingen of voordrachten.  
 
In het geval het gaat om benoemingen of voordrachten waarvoor geen volstrekte 
meerderheid werd bereikt, wordt herstemd tussen de twee kandidaten die de 
meeste stemmen hebben behaald. 
 
Zo ook in dat geval de stemmen staken, is de jongste kandidaat in leeftijd 
benoemd of voorgedragen. 

Artikel 31 De verslagen van de vergaderingen van de raad van bestuur worden opgemaakt 
onder de verantwoordelijkheid van de leidend ambtenaar van de POM Oost-
Vlaanderen  
 
De verslagen worden verstuurd ten laatste met de uitnodiging voor de volgende 
vergadering, waar ze ter goedkeuring worden voorgelegd. 
 
De goedgekeurde verslagen en beslissingen worden ondertekend door de 
voorzitter en door de leidend ambtenaar. Ze worden bijgehouden op de zetel van 
de POM Oost-Vlaanderen en neergelegd op de provinciale griffie. 

Onderafdeling 3 - Bevoegdheden 

Artikel 32 Met het oog op het vervullen van de doelstellingen van de POM Oost-Vlaanderen 
is de raad van bestuur bevoegd alle nuttige of noodzakelijke handelingen te 



verrichten, behoudens de bevoegdheden die door of krachtens decretale of 
wettelijke bepalingen en deze statuten aan andere organen worden opgedragen. 

Onverminderd de bepalingen van artikel 24 is het directiecomité bevoegd om zelf 
beslissingen te nemen in geval van hoogdringendheid en wanneer zich een 
onvoorzienbaar feit heeft voorgedaan of kan voordoen waardoor elk uitstel 
onherstelbaar nadeel zou veroorzaken voor de POM.  Het directiecomité legt 
dergelijke beslissingen ter bekrachtiging voor aan de eerstkomende raad van 
bestuur. 

Artikel 33 In het uitoefenen van zijn bevoegdheden kan de raad van bestuur alle 
rechtshandelingen stellen, zowel naar privaat als naar publiek recht.  
 
De raad van bestuur beslist tot het instellen van rechtsvorderingen, behoudens 
wat de zaken van het dagelijks bestuur aangaat.  In geval van hoogdringendheid 
beslist het directiecomité tot het instellen van rechtsvorderingen. 

Artikel 34 De raad van bestuur bepaalt het beleid van de POM Oost-Vlaanderen, binnen de 
grenzen van de missie bedoeld in artikel 2 en de beheersovereenkomst die met 
het provinciebestuur worden afgesloten. 

Artikel 35 De raad van bestuur stelt jaarlijks een actieplan op, evenals een activitei-
tenverslag. 
 
Het actieplan en het activiteitenverslag worden meegedeeld aan de de deputatie 
met het oog op voorlegging aan de provincieraad, samen met respectievelijk de 
begroting en de jaarrekening.  
 
De provincieraad kan te allen tijde aan de raad van bestuur verslag vragen over 
de activiteiten van de POM Oost-Vlaanderen of over sommige ervan. 

Artikel 36 De raad van bestuur controleert het bestuur van het directiecomité. 

Artikel 37 De raad van bestuur stelt in een huishoudelijk reglement de aanvullende 
bepalingen vast die zijn werking en deze van het directiecomité regelen. 
 
In dat reglement kan de raad van bestuur omschreven bevoegdheden delegeren 
aan het directiecomité en/of de voorzitter van het directiecomité, met uitzondering 
van die bevoegdheden die hem bij wet, decreet of door deze statuten uitdrukkelijk 
zijn toegewezen. Het reglement bepaalt de wijze waarop verantwoording wordt 
afgelegd aan de raad van bestuur. 

Artikel 38 De bestuurders zijn door de verbintenissen van de POM Oost-Vlaanderen niet 
persoonlijk gebonden. 

Artikel 38 bis Tegenover derden wordt de POM rechtsgeldig verbonden door de 
handtekening van de voorzitter en de leidend ambtenaar, zonder dat zij een 
volmacht dienen voor te leggen. 

Indien de voorzitter afwezig is wordt hij vervangen door de eerste ondervoorzitter 
en bij diens afwezigheid door de tweede ondervoorzitter.   



Indien de leidend ambtenaar afwezig is wordt hij vervangen door de ambtenaar 
die hiertoe door de raad van bestuur is aangeduid. 

Artikel 39 De art. 53 tot 67 van de gecoördineerde wetten op de Handelsvennootschappen, 
krachtens artikel 876 van het Wetboek van Vennootschappen, te lezen met behulp 
van de concordantietabel die in bijlage bij dat wetboek is gevoegd, zijn van 
toepassing op de POM Oost-Vlaanderen. 

 

Afdeling 3  -  Directiecomité 

Onderafdeling 1 - Samenstelling 

Artikel 40 Het directiecomité is samengesteld uit een voorzitter en uit ten minste twee en ten 
hoogste vijf leden. 
 
De voorzitter van de raad van bestuur is van ambtswege voorzitter van het 
directiecomité. 
 
De leidend ambtenaar van de POM Oost-Vlaanderen en de leidend ambtenaar 
van de provinciale dienst bevoegd voor economie zijn van ambtswege lid van het 
directiecomité 
 
Indien de raad van bestuur beslist om naast de leden die van ambtswege deel 
uitmaken van het directiecomité, met in achtneming van hetgeen in het eerste lid 
is bepaald, bijkomende leden aan te duiden, worden deze aangesteld en 
ontslagen door de raad van bestuur. 
 
De bepalingen van art. 17 tot en met 19 zijn mutatis mutandis van toepassing op 
de leden van het directiecomité, met dien verstande dat 'provincieraad' moet 
worden gelezen als 'raad van bestuur' en 'raad van bestuur' als 'directiecomité'. 
 
Het directiecomité kan zich laten bijstaan door deskundigen. 

Artikel 41 Het directiecomité wordt voorgezeten door zijn voorzitter. 
 
Zo deze afwezig is of in de onmogelijkheid verkeert om zijn functies uit te oefenen 
worden deze waargenomen door een lid van het directiecomité, volgens de 
volgorde waarin zij werden benoemd. 

Artikel 42 De raad van bestuur kan beslissen aan de leden van het directiecomité een 
presentiegeld en vergoedingen voor werkelijk gemaakte kosten toe te kennen, die 
niet hoger mogen zijn dan de presentiegelden en vergoedingen toegekend aan de 
provincieraadsleden. 

Onderafdeling 2 - Vergaderingen 

Artikel 43 Het directiecomité vergadert telkens de aangelegenheden die onder zijn 
bevoegdheden vallen het vereisen en wordt door zijn voorzitter bijeengeroepen. 
 



De wijze van uitnodigen en van stemmen, worden geregeld in het huishoudelijk 
reglement. 

Artikel 44 De bepalingen van art. 29 zijn mede van toepassing op de vergaderingen van het 
directiecomité. 

Artikel 45 De verslagen van de vergaderingen van het directiecomité worden opgemaakt 
onder de verantwoordelijkheid van de leidend ambtenaar van de POM Oost-
Vlaanderen  
 
De verslagen worden verstuurd ten laatste met de uitnodiging voor de volgende 
vergadering, waar ze ter goedkeuring worden voorgelegd. 
 
De goedgekeurde verslagen en beslissingen worden ondertekend door de voorzitter 
van het directiecomité en de leidend ambtenaar. Ze worden bijgehouden op de 
zetel van de POM Oost-Vlaanderen en neergelegd op de provinciale griffie. 

 

 

Onderafdeling 3 - Bevoegdheden 

Artikel 46 Het directiecomité is belast met het dagelijks bestuur, met de voorbereiding en 
uitvoering van de beslissingen van de raad van bestuur en met de behandeling 
van hoogdringende aangelegenheden zoals beschreven in artikel 32. 
 
Het beslist tot het instellen van rechtsvorderingen wat de zaken van het dagelijks 
bestuur of hoogdringende aangelegenheden aangaat. Het treedt op als 
verweerder voor alle rechtsvorderingen die tegen de POM Oost-Vlaanderen zijn 
ingesteld. 
 
De voorzitter van het directiecomité vertegenwoordigt de POM Oost-Vlaanderen in 
alle zaken in rechte, zowel als eiser of als verweerder. 

Artikel 47 Het directiecomité brengt op elke vergadering van de raad van bestuur verslag uit 
over zijn bestuur. 

Artikel 48 Het directiecomité kan, onder zijn verantwoordelijkheid, uitdrukkelijk omschreven 
bevoegdheden van dagelijks bestuur delegeren aan zijn voorzitter en leden van 
het personeel. Het bepaalt de wijze waarop deze verantwoording afleggen aan het 
directiecomité. 

Artikel 49 In aangelegenheden die tot de bevoegdheden van het directiecomité behoren 
wordt de POM tegenover derden rechtsgeldig verbonden door de handtekening 
van de voorzitter van het directiecomité of door diegene die hem vervangt.  
 
Binnen de grenzen van de aan het directiecomité, de voorzitter van het 
directiecomité of leden van het personeel gedelegeerde bevoegdheden, kan het 
directiecomité de ondertekeningsbevoegdheid delegeren aan andere leden van 
het directiecomité of aan leden van het personeel. 



Artikel 50 De bepalingen vervat in de artikelen 38 en 39 zijn, mutatis mutandis, van 
toepassing op het directiecomité. 

 

HOOFDSTUK V  -  Financiën 

Afdeling 1. - Inkomsten en uitgaven. 

Artikel 51 De POM Oost-Vlaanderen ontvangt de inkomsten en draagt de lasten van de 
uitoefening van haar bevoegdheden en van al haar andere activiteiten. 
 
Zij beslist vrij over de omvang, de technieken en de voorwaarden van haar externe 
financiering ; zij kan onder meer toelagen, giften en legaten ontvangen en 
leningen aangaan. 

 

 

Afdeling 2. – Boekhouding, begroting en jaarrekening. 

Artikel 52 Het boekjaar valt samen met het kalenderjaar. De boekhouding geschiedt 
overeenkomstig de wet van 17 juli 1975 met betrekking tot de boekhouding en de 
jaarrekening van de ondernemingen en de besluiten ter uitvoering ervan. 

Artikel 53 Elk jaar en uiterlijk tegen 30 april, maakt het directiecomité de jaarrekening op en 
overhandigt deze aan de commissaris-revisor en aan het college van 
commissarissen, dat binnen de maand erop zijn verslag indient bij de raad van 
bestuur. 

Artikel 54  De raad van bestuur deelt de jaarrekening, het verslag van de commissaris-
revisor en het verslag van het college van commissarissen samen het activiteiten-
verslag uiterlijk op 30 juni van elk jaar mee aan de deputatie met het oog op 
voorlegging aan de provincieraad in de eerstvolgende nuttige zitting. 

Artikel 55 Elk jaar stelt de raad van bestuur het actieplan en de begroting voor het volgend 
jaar vast en deelt deze uiterlijk tegen 31 december mee aan de deputatie met het 
oog op voorlegging aan de provincieraad in de eerstvolgende nuttige zitting. 

Afdeling 3 - Bestemming van het resultaat. 

Artikel 56 Met inachtname van de ter zake gesloten beheersovereenkomsten, en nadat vijf 
procent van de winst werd gereserveerd, totdat tien procent van het kapitaal is 
bereikt, beslist de raad van bestuur over de bestemming van het resultaat van de 
POM Oost-Vlaanderen. 

Artikel 57 Wordt een boekjaar met verlies afgesloten dan wordt dit verlies gedelgd door 
heffing op de beschikbare reserves, bedoeld in voorgaand artikel. Zo deze laatste 
ontoereikend zijn, wordt het verlies naar het volgende jaar overgebracht. 



Artikel 58 Wanneer ten gevolge van het geleden verlies het netto-actief gedaald is tot minder 
dan de helft van het door de provincie ingebracht kapitaal, dan moet de raad van 
bestuur de bestendige deputatie op de hoogte brengen van dit feit en haar 
verzoeken de provincieraad uit te nodigen om binnen een termijn van ten hoogste 
twee maanden nadat het verlies is vastgesteld bijeen te komen teneinde in 
voorkomend geval te beraadslagen en te besluiten over de maatregelen die de 
raad van bestuur voorstelt in een plan opgesteld ter sanering van de financiële 
toestand. 

Afdeling 4. - Audit. 

Artikel 59 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, wordt uitgeoefend door 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. 

De mandaten van de leden van het college van commissarissen eindigen op de 
datum van de installatie van de provincieraad.  De commissarissen blijven in 
functie totdat de nieuw geïnstalleerde provincieraad nieuwe commissarissen heeft 
benoemd.  De commissarissen zijn herbenoembaar. 

 

HOOFDSTUK V  - Rechtstoestand van het personeel. 

Artikel 60 De raad van bestuur bepaalt de rechtspositieregeling van het personeel van de 
POM Oost-Vlaanderen.  
Dit personeel kan in statutair of contractueel verband worden aangesteld. 
 
De rechtspositieregeling van het personeel, zowel statutair als contractueel, is 
dezelfde als deze die van toepassing is op het provinciepersoneel, onverminderd 
hetgeen in Hoofdstuk VII, Afdeling 2 is bepaald. 
 
De raad van bestuur stelt, voor zover het specifieke karakter van de POM Oost-
Vlaanderen dit noodzakelijk maakt, de afwijkingen op deze rechtspositieregeling 
vast.  
 
De raad van bestuur bepaalt de rechtspositieregeling voor de functies die 
onbestaande zijn binnen de provincie. 

 

HOOFDSTUK VI  - Statutenwijziging, ontbinding en vereffening. 

Artikel 61 Onderhavige statuten worden gewijzigd door de provincieraad op voorstel van de 
deputatie of van de raad van bestuur.  Deze wijzigingen mogen niet in strijd zijn 
met het Decreet en de erkenning door de Vlaamse regering. 



Artikel 62 Enkel de provincieraad kan beslissen tot de ontbinding van de POM Oost-
Vlaanderen. 
 
Bij ontbinding komen de rechten en verplichtingen van de POM Oost-Vlaanderen, 
met inbegrip van alle eigendoms- en andere zakelijke rechten, toe aan de provincie 
Oost-Vlaanderen, tenzij de provincieraad dienaangaande anders beslist. 

 

 

 

HOOFDSTUK VII  -  Rechtsopvolging 

Afdeling 1  -  Algemene bepalingen 

Artikel 63 Behalve voor wat betreft de taken van het Vlaams Agentschap Ondernemen en de 
daarmee verband houdende overeenkomsten, alsmede voor wat het personeel 
betreft, maar onverminderd de afwijkingen voorzien in artikel 10 §2 tot en met §5, 
zet de POM Oost-Vlaanderen de rechtspersoonlijkheid van de Gewestelijke 
Ontwikkelingsmaatschappij Oost-Vlaanderen verder en geldt zij als haar 
rechtsopvolger te algemenen titel. 
 
De Vlaamse regering bepaalt de nadere regels inzake de wijze van deze 
rechtsopvolging. 

Afdeling 2. - Overgang van het personeel 

Artikel 64 De overgang van het personeel van de Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappij 
Oost-Vlaanderen wordt geregeld in een afzonderlijk protocol, volgens de 
bepalingen in artikel 14 §2 tot en met §4 van het Decreet. 

Artikel 65 De POM Oost-Vlaanderen kan personeel, dat op de datum van inwerkingtreding 
van het Decreet in contractueel verband in dienst is bij de v.z.w. Economische 
Raad Oost-Vlaanderen (EROV), tot uiterlijk twee jaar na die datum overnemen, 
volgens de bepalingen in artikel 14 §5 van het Decreet. 

 

 

HOOFDSTUK VIII. - Slotbepalingen. 

Artikel 66 Voor alles wat niet uitdrukkelijk geregeld is door of krachtens deze statuten wordt 
verwezen naar het Decreet en naar de regelgeving die geldt voor de autonome 
provinciebedrijven, al naar gelang. 

 

________________________ 
 



 
 



 
 
 
 
 
 

 
 

HUISHOUDELIJK REGLEMENT 
 
 
 
Gelet op de artikelen 37 en 42 van de statuten heeft de raad van bestuur van de 
POM Oost-Vlaanderen op 19 mei 2006 een huishoudelijk reglement vastgesteld dat 
gewijzigd werd op 18 december 2009.  De gecoördineerde tekst luidt als volgt: 
 
 
 

HOOFDSTUK  I  -  Algemene bepalingen 
 
 

Artikel 1.  Onderhavig huishoudelijk reglement stelt de aanvullende regels vast 
betreffende de organisatie en de werking van de POM Oost-Vlaanderen, 
verder "de POM" genoemd. 

 
 
 

HOOFDSTUK  II  - Aanvullende regels  
betreffende de werking van de raad van bestuur 

 
 
Artikel 2 Voor het verrichten van betalingen geldt dezelfde regeling als in artikel 38bis van 

de statuten.  De technische uitvoering van bankverrichtingen kan evenwel ook 
worden toevertrouwd aan de leidend ambtenaar en de ambtenaar die het 
directiecomité hiertoe aanduidt en die gezamenlijk optreden.  De voorzitter of 
degene die hem comform artikel 38bis  van de statuten vervangt dient evenwel 
telkens vooraf een geschreven akkoord "goed voor betaling" te geven. 

 
 
 

HOOFDSTUK  III  - Aanvullende regels  
betreffende de werking van het directiecomité 

 
 
Artikel 3 Het directiecomité vergadert op uitnodiging van zijn voorzitter, telkens de 

uitoefening van zijn bevoegdheden het vereist. 
De voorzitter stelt de agenda vast. De leden van het directiecomité kunnen 
punten toevoegen. 



De uitnodiging wordt schriftelijk en/of electronisch verstuurd, behalve in 
spoedeisende gevallen, ten laatste vijf vrije dagen voor de vergadering. Zij 
bevat plaats en tijdstip van de vergadering, evenals de agenda en de 
beschikbare bijhorende stukken. 
 
Tijdens de vergadering kunnen punten die niet op de agenda voorkomen 
bijkomend worden voorgesteld. Deze punten worden slechts in 
behandeling genomen indien minstens de helft van de aanwezige leden 
daarmee instemt. 
 

 
Artikel 4 Een lid mag een ander lid machtigen om hem voor een welbepaalde 

vergadering te vertegenwoordigen en in zijn plaatst te stemmen.  De 
machtiging geschiedt schriftelijk.  Een lid mag niet meer dan één volmacht 
uitoefenen. 

 De leidend ambenaar van de POM Oost-Vlaanderen en de leidend 
ambtenaar van de provinciale dienst bevoegd voor economie kunnen 
geen volmacht verlenen noch drager zijn van een volmacht. 

 
 
Artikel 5  De stemmingen geschieden mondeling, behalve bij benoemingen, voordrachten, 

tucht- en ordemaatregelen, waar de stemmingen geheim zijn. 
 
Een voorstel is aangenomen indien het de volstrekte meerderheid der geldig 
uitgebrachte stemmen behaalt. 
 
Zo de stemmen staken beslist de voorzitter, behalve bij stemmingen over orde- 
en tuchtmaatregelen, die bij staking van stemmen worden beschouwd als 
verworpen en onverminderd hetgeen hierna is bepaald voor benoemingen of 
voordrachten.  
 
In het geval het gaat om benoemingen of voordrachten waarvoor geen volstrekte 
meerderheid werd bereikt, wordt herstemd tussen de twee kandidaten die de 
meeste stemmen hebben behaald. 
 
Zo ook in dat geval de stemmen staken, is de jongste kandidaat in leeftijd 
benoemd of voorgedragen. 

 
 
 

HOOFDSTUK  III  - Openbaarheid – Inzagerecht – Verslaggeving 
 
 

Artikel 6 De notulen van de raad van bestuur en van het directiecomité liggen ter 
inzage van de provincieraadsleden op de griffie van het provinciehuis, 
onverminderd de decretale bepalingen inzake de openbaarheid van 
bestuur. 

 
 
Artikel 7  De provincieraadsleden, de leden van de raad van bestuur en het directiecomité 

hebben recht van inzage in alle dossiers, stukken en akten die het bestuur van 
de POM betreffen.  



 
Van deze dossiers, stukken en akten kan een afschrift worden verkregen. De 
vergoeding die wordt gevraagd voor het afschrift, mag in geen geval meer 
bedragen dan de kostprijs. De raad van bestuur stelt deze vergoeding vast. 
 
Inzage wordt verleend door de leidend ambtenaar, of door een door deze 
aangewezen personeelslid. Indien de leidend ambtenaar oordeelt dat er 
bezwaren zijn tegen het verlenen van inzage beslist de voorzitter. 

 
 
Artikel 8 De leden van de raad van bestuur en het directiecomité mogen alle 

inrichtingen en diensten bezoeken die de POM beheert.  
 
Indien dit bezoek betrekking heeft op lokaties die normaal niet voor het 
publiek toegankelijk zijn, of buiten de vastgestelde openingsuren, gebeurt 
het bezoek in afspraak met de leidend ambtenaar. Indien deze oordeelt 
dat er bezwaren zijn tegen het verzoek beslist de voorzitter. 

 
 
 

HOOFDSTUK  IV  - Personeel 
 
 
Artikel 9 De raad van bestuur stelt het organogram vast van de POM, evenals de 

personeelsformatie en de rechtspositieregeling van het personeel.  
 
Het organogram geeft de organisatiestructuur van de POM weer en duidt 
de gezagsverhoudingen aan. Het bevat aanwijzingen voor de 
samenwerking tussen de personeelsleden. 

 
 
Artikel 10  De raad van bestuur benoemt en ontslaat de leidend ambtenaar van de 

POM.   
 
 
Artikel 11  De leidend ambtenaar staat in voor de algemene leiding van de POM.   

 
Hij staat aan het hoofd van het personeel en is bevoegd voor het 
dagelijkse personeelsbeleid. 
 
Hij rapporteert aan de voorzitter en  aan het directiecomité. 

 
 
Artikel 12  De leidend ambtenaar bereidt de zaken voor die aan de raad van bestuur, 

aan het directiecomité en aan de voorzitter worden voorgelegd. 
 
 
Artikel 13  De raad van bestuur benoemt en ontslaat het personeel dat voor 

onbepaalde duur in contractueel verband wordt aangeworven, evenals, in 
voorkomend geval, het statutair personeel. 
 



De aanstelling van het personeel met een contract van bepaalde duur of 
voor een welbepaalde opdracht geschiedt door het directiecomité. 

 
 
 

HOOFDSTUK  V  - Delegatie van bevoegdheden aan het directiecomite 
 
 
Artikel 14  De raad van bestuur delegeert volgende bevoegdheden aan het 

directiecomité: 
- het aangaan van verbintenissen, inclusief in het kader van de 

wetgeving op de overheidsopdrachten en het uitvoeren van 
betalingen voor een bedrag van maximaal 90.000 euro exclusief 
BTW voor zover deze gebudgetteerd zijn; 

- het aanduiden van afgevaardigden van de POM in commissies, 
werkgroepen, vennootschappen, enz. 

 
 
Artikel 15 Het directiecomité kan, onder haar verantwoordelijkheid, deze bevoegdheden of 

een deel ervan delegeren aan leden van het directiecomité of aan 
personeelsleden van de POM. 

 
 
 

HOOFDSTUK  VI  - Wijzigingen aan het huishoudelijk reglement 
 
 
Artikel 16 Wijzigingen aan dit huishoudelijk reglement zijn aangenomen indien zij in de raad 

van bestuur de volstrekte meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen behalen 
waaronder de volstrekte meerderheid van de door de bestuurders die uit de 
provincieraad zijn benoemd geldig uitgebrachte stemmen. 

 
Zo de stemmen staken beslist de voorzitter.  

 
 
 
Aldus aangenomen door de raad van bestuur van 19 mei 2006 en gewijzigd door de 
raad van bestuur van 18 december 2009. 
 
 
 
Johan Declerck       Marc De Buck 
leidinggevend ambtenaar      voorzitter 
 
 
 

___________________ 
 

 



 
 
 

7 SEPTEMBER 2006 - BESLUIT VAN HET DIRECTIECOMITE  
TOT VASTSTELLING VAN DE BEVOEGDHEDEN  

VAN DE LEIDINGGEVEND AMBTENAAR 
 
 
Het directiecomité, 
 
Gelet op artikel 48 van de statuten dat stipuleert dat het directiecomité onder zijn verantwoordelijkheid, 
uitdrukkelijk omschreven bevoegdheden van dagelijks bestuur kan delegeren aan zijn voorzitter en 
aan leden van het personeel; 
 
Gelet op artikel 18 van het huishoudelijk van het huishoudelijk reglement dat stipuleert dat het directie-
comité, onder zijn verantwoordelijkheid, de bevoegdheden van dagelijks bestuur, zoals in artikel 17 
van het huishoudelijk reglement zijn opgesomd of een deel ervan kan delegeren aan leden van het 
directiecomité of aan personeelsleden van de POM; 
 
Vertrouwt volgende en niet limitatief opgesomde handelingen van dagelijks bestuur toe aan de leiding-
gevend ambtenaar: 
 
1. 
 
 
 
 
2. 
 
 
3. 
 
 
 
 
4.  
 
5. 
 
 
6. 
 
7. 
 
 
 
 
8. 

Het voeren en ondertekenen van correspondentie via brief, telegram, telex, telefax, elektronisch, 
enz. Het in ontvangst nemen, in naam van de instelling van alle brieven, pakketten, kisten een-
der welke verzending, al dan niet aangetekend, met of zonder aangegeven waarden, al dan niet 
tegen betaling. 
 
Het bijhouden van alle administratie zoals briefwisseling, facturen en alle boekhoudkundige 
stukken. 
 
Het aangaan van verbintenissen inzake dagelijks bestuur, voor een globaal gecumuleerd bedrag 
per maand tot 10.000 euro en op voorwaarde dat in de begroting daartoe de nodige middelen 
zijn vastgelegd. Het sluiten van contracten die betrekking hebben op verbintenissen inzake 
onroerende goederen, behoren niet tot de bevoegdheid van de leidinggevend ambtenaar. 
 

 Alle gelden, schulden en tegoeden opvragen, vorderen, ontvangen en er kwijting voor verlenen. 
 
Het afsluiten van verzekeringspolissen noodzakelijk ten behoeve van de bedrijfsvoering van de 
instelling en dit binnen de limieten bepaald in punt 3. 
 
Het voldoen aan alle wettelijke verplichtingen ten behoeve van de sociale wetgeving. 
 
De instelling vertegenwoordigen bij alle overheden en het voeren van correspondentie met alle 
overheden : de vertegenwoordiging bij fiscale besturen, het indienen en afhandelen van 
subsidiedossiers, enz. onverminderd de bevoegdheid van het directiecomité of de raad van 
bestuur om subsidiedossiers goed te keuren. 
 
Het uitvoeren van het personeelsbeleid, behalve het aannemen en ontslaan van personeel. In 
dringende gevallen worden de beslissingen door de leidinggevend ambtenaar voorgelegd aan 
twee leden van het directiecomité. 
 

Aldus goedgekeurd in zitting van 7 september 2006 
 
 
 
 
Johan Declerck        Marc De Buck 
leidinggevend ambtenaar      voorzitter 



 
 

SAMENSTELLING VAN DE ORGANEN 
(01/01/2021) 

 
RAAD VAN BESTUUR 
 
1. Leden die de provincieraad vertegenwoordigen  
 

An Vervliet, gedeputeerde bevoegd voor economie, ambtshalve voorzitter 
Bauwens Christian 
Blommaert Bart 
De Sutter Hilde 
Deene Karlijn 
Hertog Peter 
Mestdagh Hans 
Roman Koen 
Van Gucht Stefaan 
Verhoeve Martine 
Vermaercke Bart 
Verzele Joop 
 

2. Leden voorgedragen door de werknemers- en de werkgeversorganisaties vertegenwoor-
digd in het ERSV Oost-Vlaanderen  

 
voor de werknemersorganisaties: 
Jan Neirynck 
Katrien Neyt 
Jan Maertens 

 

voor de werkgeversorganisaties: 
Maarten Stuer 
Geert Moerman  
Jos Vermeiren 
 

3. Wonen de vergaderingen bij met raadgevende stem  
 

Dieter Geenens, algemeen directeur van de POM 
Bram De Winne, wnd. directeur van de provinciale dienst bevoegd voor economie 
 
 

DIRECTIECOMITE 
 

An Vervliet, voorzitter 
Hans Mestdagh 
Joop Verzele 
Dieter Geenens 
Bram De Winne 

 
 

COLLEGE VAN COMMISSARISSEN 
 
1. Commissarissen, leden van de provincieraad 

 
Eric Scheire 
Heyerick Henk 

 
2. Commissaris-revisor 
 

BVBA Verheyden, Heyvaert en Co 
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