
 Gemeenteraad 
Zitting van 26 juni 2018 

Notule 
 

Aanwezig: Dirk Debaere: voorzitter; 
Kurt Windels: burgemeester; 
Enigo Vandendriessche, Martine Verhamme, Wilfried Vanacker, Nadine Verheye, 
Rob Kindt: schepenen; 
Dries Couckuyt: schepen (voorzitter OCMW); 
Marie-Thérèse Lapeere, Yves Vercruysse, Hilde Vankeirsbilck, Jan Defreyne, 
Sabine Dendauw, Sabine Lampaert, Jean-Pierre Deven, Dorine Behaeghe, 
Evy Becquart, Carine Geldhof, Koen Depreiter: raadsleden; 
Dominik Ronse: secretaris 

Verontschuldigd: Geert Verstraete, Els Leysen, Filip Blanckaert: raadsleden 

 
De zitting vangt aan om 20.00 uur. 
 

Openbare zitting 

1.  Goedkeuren van de notulen van de vorige zitting 

De GEMEENTERAAD, 
Gelet op het Gemeentedecreet, meer bepaald artikel 33; 
Gelet op het Gemeentedecreet, meer bepaald de artikels 180 en 181; 
Gelet op de ontwerpnotulen van de vorige zitting, opgesteld door de heer gemeentesecretaris; 

BESLUIT: 
eenparig 
Artikel 1 – De notulen van de vorige zitting worden goedgekeurd. 

Artikel 2 – Aan de heer gemeentesecretaris wordt de opdracht gegeven deze notulen op te nemen in het 
register van beraadslagingen van de gemeenteraad. 

Kennisname 

ALGEMEEN BESTUUR 
2.  Kennis nemen van de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 28 

mei 2018 houdende goedkeuren van de privacyverklaring 

De GEMEENTERAAD, 
Gelet op artikel 57 van het Gemeentedecreet; 
Gelet op Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 

betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens 
en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene 
verordening gegevensbescherming of AVG); 

Gelet op de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte 
van de verwerking van persoonsgegevens (Privacywet); 

Gelet op het decreet van 18 juli 2008 betreffende het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer; 
Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 28 mei 2018 houdende 

goedkeuren van de privacyverklaring; 
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Op voorstel van de burgemeester; 
NEEMT KENNIS 
Van de privacyverklaring van de gemeente Ingelmunster. 

SOCIALE ZAKEN 
3.  Kennis nemen van budgetwijziging BW2018-1 van het OCMW Ingelmunster 

De GEMEENTERAAD, 
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005; 
Gelet op het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor 

maatschappelijk Welzijn, meer bepaald artikel 170; 
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en 

beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de OCMW’s; 
Gelet op het ministerieel besluit van 1 oktober 2010 tot vaststelling van de modellen en de nadere 

voorschriften van de beleidsrapporten en toelichtingen ervan, en van de rekeningstelsels van de gemeenten, 
de provincies en de OCMW’s; 

Gelet op het voorontwerp van de budgetwijziging 2018-1 van het OCMW Ingelmunster; 
Gelet op het positief advies over het voorontwerp van de budgetwijziging 2018-1 van het OCMW 

Ingelmunster door het college van burgemeester en schepenen op van 28 mei 2018; 
Gelet op de vaststelling van de budgetwijziging 2018-1 van het OCMW Ingelmunster door de Raad 

voor Maatschappelijk Welzijn van 20 juni 2018; 
NEEMT KENNIS 
Van de budgetwijziging 2018-1 van het OCMW Ingelmunster. 
4.  Kennis nemen van het jaarverslag van de cvba BKI over het werkjaar 2017 

De GEMEENTERAAD, 
Gelet op de beslissing van de raad voor maatschappelijk welzijn van 26 januari 2015 houdende 

goedkeuren van de overeenkomst met de gemeente Ingelmunster en de cvba Buitenschoolse Kinderopvang 
Ingelmunster voor de organisatie van buitenschoolse kinderopvang; 

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 17 maart 2015 houdende goedkeuren van de 
overeenkomst met de gemeente Ingelmunster, het OCMW en de cvba Buitenschoolse Kinderopvang 
Ingelmunster voor de organisatie van buitenschoolse kinderopvang; 

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 20 september 2016 houdende goedkeuren van de 
aanpassingen aan de overeenkomst met het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn van 
Ingelmunster en de cvba Buitenschoolse Kinderopvang Ingelmunster voor de organisatie van kinderopvang; 

Gelet de algemene vergadering van de cvba BKI gehouden op 23 april 2018 waarin het jaarverslag 
over de werking van 2017 werd goedgekeurd; 

Overwegende dat het jaarverslag werd besproken in het Comité van Toezicht; 
Gelet op de beoordeling van de financieel beheerder; 

NEEMT KENNIS 
Van het jaarverslag 2017 van de cvba Buitenschoolse Kinderopvang. 

Beslissingen 

WATER 
5.  Goedkeuren van een samenwerkingsovereenkomst met Infrax en Aquafin nv voor de 

combinatie van prioritaire en niet-prioritaire werken in het kader van de herwaardering 
Meusbroekbeek 

De GEMEENTERAAD, 
Gelet op het Gemeentedecreet; 
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Gelet op de overeenkomst tussen Aquafin, de gemeente Ingelmunster en Infrax gesloten op 11 
september 2012; 

Overwegende dat de overeenkomst van 11 september 2012 wordt vervangen door een nieuwe 
overeenkomst; 

Overwegende dat deze overeenkomst betrekking heeft op werken die de gemeente Ingelmunster 
wenst uit te voeren, namelijk eventuele verfraaiingswerken langs (delen van) het Aquafinproject 22.183 en 
de aanleg van een gescheiden stelsel in de Jan Breydelstraat, de Garageweg, het Acaciaplein en de 
Meulebekestraat; 

Gelet op het ontwerp van samenwerkingsovereenkomst, waarbij Aquafin, Infrax en de gemeente 
Ingelmunster beslissen de hoger beschreven werken in het algemeen belang, samen te voegen en Aquafin 
aan te duiden om overeenkomstig artikel 48 van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, in 
gezamenlijke naam bij de procedure, bij de sluiting en de uitvoering van de opdracht als ‘opdrachtgevend 
bestuur’ op te treden; 

Op voorstel van de bevoegde schepen; 
BESLUIT: 
eenparig 
Artikel 1 – De samenwerkingsovereenkomst tussen Aquafin, Infrax en de gemeente Ingelmunster om 

eventuele verfraaiingswerken langs (delen van) het Aquafin project 22.183 uit te voeren en de 
aanleg van een gescheiden stelsel te voorzien in de Jan Breydelstraat, Garageweg, het 
Acaciaplein en de Meulebekestraat, wordt goedgekeurd en als bijlage gevoegd bij deze beslissing. 

GEBIEDSWERKING 
6.  Goedkeuren van de samenwerkingsovereenkomst voor het oprichten van een zelfstandige 

groepering van personen voor een intergemeentelijke dienst energie 

De GEMEENTERAAD, 
Gelet op artikel 42 van het Gemeentedecreet; 
Overwegende dat 5 gemeenten (Ingelmunster, Oostrozebeke, Jabbeke, Knokke-Heist en Zuienkerke) 

zich akkoord verklaarden tot een samenwerking voor de inzet van een intergemeentelijke dienst voor 
energie; 

Overwegende dat deze samenwerking niet op niveau van Midwest kan worden georganiseerd 
aangezien de gemeenten Jabbeke, Knokke-Heist en Zuienkerke in de samenwerking stappen; 

Gelet op de wetgeving inzake de BTW; 
Gelet op circulaire AAFisc Nr. 31/2016 (nr. E.T.127.540) van 12 december 2016 van de BTW-

administratie van de FOD Financiën; 
Overwegende dat onderlinge dienstverlening tussen een intergemeentelijke samenwerking en haar 

deelnemende gemeenten met vrijstelling van BTW enkel kan gebeuren indien gewerkt wordt via het principe 
van onderlinge kostendeling; 

Overwegende dat daartoe een zelfstandige groepering van personen moet worden opgericht via een 
onderlinge samenwerkingsovereenkomst overeenkomstig de bepalingen van de BTW-circulaire; 

Gelet op het voorstel van samenwerkingsovereenkomst; 
Overwegende dat de nodige budgetten werden voorzien in het budget van de gemeente; 
Op voorstel van de bevoegde schepen; 

BESLUIT: 
eenparig 
Artikel 1 – De samenwerkingsovereenkomst voor de oprichting van een zelfstandige groepering van 

personen voor een intergemeentelijke dienst energie wordt goedgekeurd en als bijlage bij deze 
beslissing gevoegd. 

RUIMTELIJKE ORDENING 
7.  Voorlopig vaststellen van RUP Ringlaan-Bruggestraat  

De GEMEENTERAAD, 
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Gelet op het gemeentedecreet; 
Gelet op de Vlaamse codex ruimtelijke ordening; 
Gelet op het gewestplan Roeselare-Tielt, vastgesteld bij koninklijk besluit van 17 december 1979; 
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 23 september 1997 tot vaststelling van het 

Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen en op het decreet van 17 december 1997 houdende bekrachtiging van 
de bindende bepalingen ervan, blijkens dewelke delen van de gemeente Ingelmunster behoren tot het 
regionaalstedelijk gebied Roeselare en aangewezen werden als economische knooppunten; 

Gelet op de beslissing van de bestendige deputatie van 19 april 2007 houdende de goedkeuring van 
het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan van de gemeente Ingelmunster; 

Overwegende dat de opmaak van het RUP tot doel heeft: 
 De verouderde voorschriften van het huidige BPA Ringlaan-Bruggestraat aan te passen naar de 

hedendaagse context; 
 een vereenvoudiging van het bestemmingsplan; 
 een updaten van de voorschriften, met een verruiming van de inrichtings- en bebouwingsmogelijkheden 

voor de verschillende bouwzones van het plangebied; 
 de opmaak van meer fexibele voorschriften afgestemd op de hedendaagse normen, gekoppeld aan het 

afschaffen van de geldende verkavelingen; 
 het voorzien van een ruimtelijk kader voor de ontwikkeling van de projectzone voor wonen: het niet 

ontwikkeld als woongebied bestemd gebied, dient zich te kunnen ontwikkelen als een kwalitatief 
woongebied. Dit binnen de principes zoals voorzien in het GRS, aan minimaal de voorziene dichtheid. 
Binnen de huidig vastgelegde structuur is dit niet mogelijk; 

 de ontwikkelingsmogelijkheden voor kmo, diensten, horeca, handel, ... binnen het bebouwd weefsel 
langsheen de Bruggestraat en de Meulebekestraat moeten vastgelegd worden; 

 voor de percelen waarop bedrijfsgebouwen gerealiseerd zijn of die een ambachtelijk gebruik kennen, 
wordt een reconversie voorzien. Deze optie is voorzien binnen het GRS. Binnen de contouren van het 
vigerende BPA is een gemengde bestemming niet mogelijk. het RUP voorziet nieuwe 
ontwikkelingsmogelijkheden afgestemd op de omgeving; 

 de overige niet-ingerichte gronden op vandaag bestemd als ambachtelijke zone, worden als een 
reservegebied gevrijwaard voor een latere ontwikkeling; 

 er dient een visie ontwikkeld op de structuur van het openbaar domein, waarbij de voorziene 
groenvoorziening binnen het BPA een geïntegreerd onderdeel uitmaakt van het weefsel. 

Overwegende dat het plangebied volgens het gewestplan Roeselare-Tielt gelegen is deels in 
woongebied; 

Overwegende dat het ruimtelijk uitvoeringsplan wordt opgemaakt door de WVI; 
Gelet op de plenaire vergadering van 27 april 2018 met de adviserende instanties; 
Overwegende dat naar aanleiding van de opmerkingen geformuleerd op de plenaire vergadering een 

aantal aanpassingen werden doorgevoerd; 
Gelet op het ontwerp van het RUP Ringlaan-Bruggestraat, bestaande uit een plan van de bestaande 

toestand, een bestemmingsplan, een memorie van toelichting en stedenbouwkundige voorschriften 
opgemaakt door de WVI; 

Gelet op de beslissing van 16 november 2017 houdende de planMER-ontheffing; 
Gelet op de visievorming in de memorie van toelichting; 
Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen; 

BESLUIT:  
Met 
7 onthoudingen (Marie-Thérèse Lapeere, Yves Vercruysse, Hilde Vankeirsbilck, Jan Defreyne, 
Sabine Dendauw, Sabine Lampaert, Koen Depreiter) 
en 
11 stemmen voor (Dirk Debaere, Kurt Windels, Enigo Vandendriessche, Martine Verhamme, 
Wilfried Vanacker, Nadine Verheye, Rob Kindt, Jean-Pierre Deven, Dorine Behaeghe, Evy Becquart, 
Carine Geldhof) 
Artikel 1 – Het ontwerp van het RUP Ringlaan-Bruggestraat voorlopig vast te stellen. 
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Artikel 2 – Het College van Burgemeester en Schepenen te gelasten met de organisatie van een openbaar 
onderzoek. 

WONEN 
8.  Voorlopig vaststellen van nieuwe straatnamen 

De GEMEENTERAAD, 
Gelet op het gemeentedecreet; 
Gelet op het decreet van 28 januari 1977 tot bescherming van de namen van openbare wegen en 

pleinen en latere wijzigingen; 
Gelet op hete gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Brouwerij’ dat op 25 oktober 2016 door de 

gemeenteraad definitief werd vastgesteld; 
Gelet op de verkavelingsaanvraag, ingediend door Hyboma NV, met als onderwerp het verkavelen van 

37 kavels voor woningbouw (30 woonkavels voor eengezinswoningen, 4 woonkavels voor gestapelde 
woningen en 3 kavels voor meergezinswoningen) en 1 kavel voor gegroepeerd parkeren met bijhorende 
wegenaanleg; 

Overwegende dat deze vergunningsaanvraag gekend is onder het gemeentelijk dossiernummer 
V/2017/2011; 

Overwegende dat de zaak van de wegen werd goedgekeurd door de gemeenteraad in de zitting van 
29 mei 2018; 

Overwegende dat deze verkaveling zal worden ontsloten via twee toegangswegen, namelijk één via 
de Oostrozebekestraat en één via de Bollewerpstraat; dat deze elk dienen te beschikken over een eigen 
straatnaam; 

Overwegende dat deze nieuwe verkaveling gelegen is op een voormalige brouwerijsite waardoor het 
vanzelfsprekend zou zijn om de straatnamen hiernaar te verwijzen; 

Overwegende dat de volgende naam wordt voorgesteld, met name ‘Brouwershof’, verwijzend naar het 
voormalige café op deze site; dat deze wordt toegepast op het woonerf die toegankelijk is via de 
Oostrozebekestraat; 

Overwegende dat de volgende naam wordt voorgesteld, met name ‘Hoppestraat’, verwijzend naar één 
van de grondstoffen voor de productie van bier; dat deze wordt toegepast op de nieuwe straat die 
toegankelijk is via de Bollewerpstraat; 

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 
BESLUIT:  
Met 
7 onthoudingen (Marie-Thérèse Lapeere, Yves Vercruysse, Hilde Vankeirsbilck, Jan Defreyne, 
Sabine Dendauw, Sabine Lampaert, Koen Depreiter) 
en 
11 stemmen voor (Dirk Debaere, Kurt Windels, Enigo Vandendriessche, Martine Verhamme, 
Wilfried Vanacker, Nadine Verheye, Rob Kindt, Jean-Pierre Deven, Dorine Behaeghe, Evy Becquart, 
Carine Geldhof) 
Artikel 1 – De voorgestelde straatnaam ‘Brouwershof’ voorlopig vast te stellen. 

Artikel 2 – De voorgestelde straatnaam ‘Hoppestraat’ voorlopig vast te stellen. 

Artikel 3 – Deze beslissing ter advies voor te leggen aan de gemeentelijke cultuurraad. 

Artikel 3 – Deze beslissing aan het gemeentehuis aan te plakken overeenkomstig de bepalingen in het 
decreet van 28 januari 1977, en latere wijzigingen. 

JEUGD 
9.  Goedkeuren van het charter 'Goe Gespeeld Gemeente' 

De GEMEENTERAAD, 
Gelet op artikel 42 van het Gemeentedecreet; 
Gelet op het feit dat de gemeenteraad het belangrijk vindt om een positief speelklimaat te creëren 

voor kinderen en jongeren en hier dan ook wil op inzetten; 
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Gelet op het feit dat de gemeenteraad zich wil blijven engageren om zich in te zetten voor de acht 
punten die opgenomen zijn in het ‘Goe Gespeeld Charter’; 

Rekening houdende met het positieve advies van de jeugdraad; 
Rekening houdende met het positieve advies van de kinder- en jongerenraad; 
Op voorstel van de bevoegde schepen; 

BESLUIT: 
eenparig 
Artikel 1 – De gemeenteraad ondertekent het ‘Goe Gespeeld’ charter en wil zich zo blijven engageren voor 

de acht punten opgenomen in het charter. Het charter wordt toegevoegd als bijlage bij deze 
beslissing. 

PERSONEEL EN ORGANISATIE 
10.  Goedkeuren van een wijziging aan de rechtspositieregeling van het gemeentepersoneel 

houdende instelling van de salarisschalen voor algemeen en financieel directeur 

De GEMEENTERAAD, 
Gelet op artikel 105 van het Gemeentedecreet; 
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 7 december 2007 houdende de minimale 

voorwaarden voor de personeelsformatie, de rechtspositieregeling en het mandaatstelsel van het 
gemeentepersoneel en het provinciepersoneel en houdende enkele bepalingen betreffende de rechtspositie 
van de secretaris en de ontvanger van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn en latere 
wijzigingen; 

Gelet op de beslissing van de Gemeenteraad van 22 april 2014 houdende vaststelling van de 
rechtspositieregeling van het gemeentepersoneel en latere aanpassingen; 

Gelet op artikel 588 van het Decreet voor het lokaal bestuur; 
Overwegende dat de nieuwe salarisschaal van de algemeen of financieel directeur gelijk is aan de 

salarisschaal van de gemeentesecretaris of financieel beheerder, vastgesteld op basis van artikel 122 en 124 
van het besluit van de Vlaamse Regering van 7 december 2007, verhoogd met 30%. 

Overwegende dat het een declaratieve beslissing is waarbij de gemeenteraad gebonden is aan de 
bepalingen van artikel 588 van het Decreet voor het lokaal bestuur; 

Overwegende dat deze beslissing een aanpassing betreft van bijlage III van de rechtspositieregeling 
van het gemeentepersoneel; 

Overwegende dat de overgangsbarema’s van bijlage V met de inwerkingtreding van het Decreet voor 
het lokaal bestuur zonder voorwerp geworden zijn en dus geschrapt mogen worden; 

Gelet op de besprekingen in het BOC; 
BESLUIT: 
eenparig 
Artikel 1 – Bijlage III van de rechtspositieregeling van het gemeentepersoneel wordt aangepast 

overeenkomstig artikel 588 van het Decreet voor lokaal bestuur. De aangepaste bijlage wordt als 
bijlage bij deze beslissing gevoegd. 

Artikel 2 – Bijlage V van de rechtspositieregeling van het gemeentepersoneel wordt geschrapt. 

 
De zitting werd afgerond om 20.40 uur. 
 
 
 
 
 
 
Dominik Ronse Dirk Debaere 
secretaris voorzitter 
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1.  Jouw privacy telt 

Je privacy is erg belangrijk voor ons. We willen je persoonsgegevens op een wettelijke, correcte en transparante 
manier verwerken. In deze privacyverklaring leggen we uit welke persoonsgegevens we van jou als natuurlijke 
persoon verzamelen en verwerken. We hebben het hier voortaan altijd over gegevens van jou als burger, of als 
andere betrokkene, zoals begunstigde, contactpersoon in een bedrijf, enz. In welke hoedanigheid ook, je rechten 
blijven dezelfde en ons bestuur gaat even zorgzaam om met je gegevens. 

Het bestuur is een lokale overheid. De zetel van het bestuur is gelegen Oostrozebekestraat, 4 – 8770 
Ingelmunster. Meer informatie over de activiteiten van het bestuur vind je op www.ingelmunster.be . 

Het bestuur is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens. 

Daarnaast verwerkt het bestuur ook persoonsgegevens in opdracht van de Vlaamse en Federale overheid. Daarbij 
volgt het de instructies van die andere entiteit. 

Je moet erop kunnen vertrouwen dat het bestuur zorgvuldig en veilig met de persoonsgegevens omgaat. Om dit 
te kunnen garanderen heeft het bestuur een goedgekeurd informatieveiligheidsbeleid. Dit beleid is in lijn met de 
relevante wetgeving. 

2. Waarom verwerkt het bestuur persoonsgegevens? 

Het lokaal bestuur ijvert voor een efficiënte en kwalitatieve dienstverlening om het welzijn van alle inwoners van 
onze gemeente te verbeteren. Het bestuur engageert zich om uw persoonlijke informatie steeds veilig te 
beheren. 

3. Mag het bestuur persoonsgegevens verwerken? 

Als overheidsinstantie waken we er over om uw gegevens uitsluitend de verwerken als we hier een geldige 
rechtsgrond voor hebben. In hoofdzaak verwerkt het bestuur persoonsgegevens uitsluitend in het kader van een 
wettelijke opdracht of in het algemeen belang. In andere gevallen doen we dit op basis van een contractuele 
verbintenis of om de vitale belangen van een natuurlijke persoon te beschermen. 

In alle andere gevallen zullen we u vragen om uw toestemming te geven voor het verwerken van uw gegevens. 
Dat is onder andere het geval voor: 

 Het gebruik van cookies op de website 
 Verwerken van beeldmateriaal: foto’s en video’s 
 Gebruik van contactgegevens voor nieuwsbrieven waarvoor u inschrijft 
 … 

4. Hoe verzamelt het bestuur persoonsgegevens? 

Het verzamelen van persoonsgegevens gebeurt op drie manieren: 

 Het bestuur vraagt rechtstreeks bij u uw persoonsgegevens op. 
 Het bestuur raadpleegt bovenlokale authentieke gegevensbronnen van de overheid, zoals het 

rijksregister, de kruispuntbank sociale zekerheid, de dienst inschrijvingen voertuigen, 
patrimoniumdocumentatie, enz. 

 Het bestuur ontvangt uw persoonsgegevens van andere overheidsinstanties, zorginstellingen, … in kader 
van uw aanvraag. 
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5. Wie verwerkt de persoonsgegevens? 

De verwerkingen van persoonsgegevens gebeuren door medewerkers van het bestuur. Alle medewerkers vallen 
onder het wettelijke beroepsgeheim en ondertekenen een vertrouwelijkheidsverklaring. Wij doen er alles aan om 
onze medewerkers continu bij te scholen over het belang van privacy en gegevensbescherming. 

De medewerkers maken gebruik van geautomatiseerde systemen, die aangekocht zijn bij derden. Naast de IT-
leveranciers heeft het bestuur ook contracten in functie van personeelsbeheer, juridische bijstand, … Deze 
leveranciers zijn verwerkers die in opdracht van het bestuur persoonsgegevens behandelen. Om de privacy te 
garanderen, is een verwerkersovereenkomst met deze leveranciers afgesloten. Deze leveranciers zijn gehouden 
aan dezelfde rechtsgronden en beveiligingsmaatregelen als deze die van toepassing zijn op het bestuur. 

Het bestuur kan samenwerken met andere overheidsinstanties. Deze partijen kunnen ook persoonsgegevens 
uitwisselen. Om de privacy te garanderen maken we altijd  contractuele afspraken over finaliteit, proportionaliteit, 
vertrouwelijkheid en beveiliging van de gegevensuitwisseling. 

Het bestuur kan ook uw persoonsgegevens vrijgeven: 

 (i) indien wij hiertoe verplicht zijn volgens de wet of een ander wettelijk proces; 
 (ii) aan wetshandhavingsautoriteiten of andere overheidsinstanties in overeenstemming met hun 

wettelijke bevoegdheden; 
 (iii) wanneer wij denken dat vrijgave noodzakelijk of passend is om lichamelijke schade te voorkomen; 
 (iv) in verband met een onderzoek van vermoede of effectieve frauduleuze of illegale activiteiten. 

6. Doorgifte van gegevens 

Het bestuur bewaart en verwerkt uw gegevens in hoofdzaak binnen de Europese Unie. Het bestuur zal ook enkel 
IT-systemen gebruiken die binnen de Europese Unie actief zijn. 

Indien er geen gelijkwaardig alternatief is binnen de EU-zone kan het bestuur gebruik maken van toepassingen 
die gegevens verwerken in landen buiten de Europese Unie, voor zover deze toepassingen voldoende waarborgen 
geven dat ze voldoen aan de Europese verordening, bij voorkeur, omdat ze zich in de zogenaamd veilige landen 
bevinden. 

7. Bewaart het bestuur persoonsgegevens? 

Het bestuur bewaart persoonsgegevens en baseert zich hiervoor op de wettelijk vastgelegde bewaartermijnen. 

Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig. Na het verstrijken van deze termijnen worden de 
persoonsgegevens vernietigd volgens de procedure die beschreven staat in het informatieveiligheidsbeleid. 

8. Hoe beveiligt het bestuur persoonsgegevens? 

Het bestuur treft gepaste administratieve, technische en fysieke beveiligingsmaatregelen om persoonsgegevens 
te beschermen tegen onopzettelijke of onwettige verwijdering, onopzettelijk verlies, ongeoorloofde aanpassing, 
ongeoorloofde openbaarmaking of toegang, misbruik en enige andere onwettelijke vorm van verwerking van de 
persoonsgegevens in ons bezit. De mate van beveiliging wordt bepaald door een 
gegevensbeschermingseffectbeoordeling. 
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9. Uw rechten en keuzes 

Je kunt je gegevens inkijken. 
Wil je inzage in de gegevens die het bestuur over jou verwerkt, laat het dan weten. Sommige gegevens kun je 
zelf rechtstreeks inkijken via, bijvoorbeeld, het omgevingsloket. 
Als je je recht van inzage uitoefent zal het bestuur je een zo volledig mogelijk overzicht geven van jouw 
gegevens.  

Je kunt je gegevens laten verbeteren. 
Het kan gebeuren dat bepaalde gegevens die het bestuur over jou heeft opgeslagen, niet (meer) correct zijn. 
Je kunt altijd vragen om die gegevens te laten verbeteren of vervolledigen voor zover dit wettelijk is toegelaten. 

Je kunt je gegevens laten verwijderen. 
Je kunt altijd vragen om gegevens die het bestuur bijhoudt te laten verwijderen voor zover dit wettelijk is 
toegelaten. 

Je kunt je verzetten tegen bepaald gebruik van gegevens. 
Ben je het niet eens met de manier waarop het bestuur bepaalde gegevens verwerkt, dan kun je je daartegen 
verzetten. 
Verzet dat wij zullen inwilligen tenzij er wettelijke of dwingende gronden zijn om dat niet te doen. Dit is, 
bijvoorbeeld, het geval is als wij gegevens verwerken om de openbare veiligheid te garanderen. 

Je kunt je verzetten tegen automatische profilering. 
Het bestuur maakt geen gebruik van profilering op basis van automatische verwerkingen of algoritmes. 

Je kunt vragen om je gegevens over te dragen aan een derde partij. 
Je hebt het recht om te vragen om persoonsgegevens die je zelf aan het bestuur hebt verstrekt, aan jou of 
rechtstreeks aan een derde partij over te dragen. 
De privacywetgeving voorziet wel een aantal beperkingen op dit recht, waardoor het niet van toepassing is op 
alle gegevens. 

10. Updates met betrekking tot deze privacyverklaring 

Het bestuur kan deze privacyverklaring aanpassen. De meest recente versie vind je altijd op 
https://www.ingelmunster.be/privacyverklaring . 
Voor elke belangrijke inhoudelijke wijziging informeert het bestuur je via zijn website of andere 
communicatiekanalen. 

11. Hoe ons te contacteren? 

Indien u vragen of opmerkingen heeft over ons beleid “bescherming van persoonsgegevens”, of indien u uw 
rechten wenst uit te oefenen of de informatie die wij over u bezitten wenst te updaten, gelieve ons te 
contacteren op: 

 
Oostrozebekestraat 4, 8770 Ingelmunster 
T+32 51 33 74 00 www.ingelmunster.be  
gemeente@ingelmunster.be  
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Om te vermijden dat iemand anders je rechten uitoefent, kan het bestuur je identiteit verifiëren. 

Wees altijd zo specifiek mogelijk als je je rechten wilt uitoefenen. Dan kan het bestuur je vraag concreet en 
correct behandelen. 

Het bestuur heeft een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld. Deze bewaakt de toepassing van de 
wettelijke verplichtingen inzake gegevensbescherming en kan u aanspreken als u vragen heeft bij de uitoefening 
van de hierboven opgesomde rechten die u geniet. 

Pieter Sellenslagh, functionaris gegevensbescherming 
informatieveiligheid@ingelmunster.be  

Wil je meer informatie of ga je niet akkoord met het standpunt van het bestuur? Surf dan zeker naar de site van 
de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit. Je kunt ook daar een klacht indienen. 
 
 
 
 
 
 
https://www.privacycommission.be/nl  
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PRIVACYVERKLARING 

Veilige dienstverlening 

Het lokaal bestuur ijvert voor een efficiënte en kwalitatieve dienstverlening om het 
welzijn van alle inwoners van onze gemeente te verbeteren. Het bestuur engageert zich 
om uw persoonlijke informatie steeds veilig te beheren. 

Waarom hebben wij uw gegevens nodig? 

Wij hebben uw gegevens nodig om onze wettelijke verplichte opdrachten, opdrachten 
van algemeen belang of onze overeenkomst met u uit te voeren als lokaal bestuur. 

In de meeste gevallen bent u verplicht deze informatie ter beschikking te stellen om van 
de dienstverlening te genieten. 

Toestemming 

Wanneer dit nodig is, zullen we uw toestemming vragen om uw gegevens te verwerken. 
Als u niet langer beroep wil doen op die dienstverlening kan u steeds uw toestemming 
intrekken. 

We vragen niet wat we al weten 

De overheid beschikt over veel informatie van alle burgers. We zullen, waar dit toegelaten is door de 
wet, altijd proberen eerst die informatie te gebruiken zodat we u dit niet steeds opnieuw moeten 
vragen. 

Hergebruik 

We kunnen uw contactgegevens gebruiken om u te contacteren in het kader van de 
dienstverlening waarop u beroep doet. We doen dat voor zover dat nodig is om 
dienstverlening te realiseren maar ook om u, bijvoorbeeld, te informeren over wijzigingen 
in ons aanbod of vergelijkbare nieuwe diensten. 

De computer zegt “nee” 

Ons bestuur maakt geen gebruik van automatische beslissingen via computersystemen 
om diensten al dan niet te  leveren aan burgers. 

Informatie binnen Europa 

We bewaren uw informatie bij voorkeur zo dicht mogelijk bij huis zodat we zeker zijn 
over bescherming van de gegevens, tenzij we geen andere oplossing hebben. Als we uw 
gegevens toch beheren buiten Europa, doen we dit enkel in ‘veilige landen’. 
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Archief 

We bewaren alle gegevens in ons archief zoals dat wettelijk verplicht is. We houden uw 
gegevens niet langer bij dan nodig en zullen ze daarna veilig vernietigen. 

U blijft baas 

U blijft als burger baas over uw gegevens. U kan altijd opvragen wat we van u bewaren 
en, onder andere, vragen om dit aan te passen of te verwijderen, tenzij de wet dit belet. 

Als het fout loopt 

We nemen strenge veiligheidsmaatregelen. Maar als uw gegevens toch bedoeld of 
onbedoeld in verkeerde handen zijn terecht gekomen, zullen we u daar steeds van op de 
hoogte stellen. 

Als u vragen of klachten heeft, kan u terecht bij ons bestuur, onze functionaris gegevensbescherming 
of bij de gegevensbeschermingsautoriteit. 

Meer weten? 

Een meer uitgebreide beschrijving van onze maatregelen voor gegevensbescherming vind je op 
https://www.ingelmunster.be/privacyverklaring  

Contactgegevens: 

 
Oostrozebekestraat 4, 8770 Ingelmunster 
T+32 51 33 74 00 www.ingelmunster.be  
gemeente@ingelmunster.be  

Pieter Sellenslagh, functionaris gegevensbescherming 
informatieveiligheid@ingelmunster.be  

De Gegevensbeschermingsautoriteit 
 
 
 
 
 
 
https://www.privacycommission.be/nl  
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VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR 
AAN DE ALGEMENE VERGADERING 

In overeenstemming met de wet en in toepassing van de statuten van de vennootschap, brengt de Raad van 
Bestuur hierbij verslag uit over de werking van de cvba Buitenschoolse Kinderopvang Ingelmunster gedurende 
het boekjaar 2017 dat liep van 1 februari 2017 tot 31 januari 2018 (derde werkingsjaar). 

In artikel 3 van de statuten wordt vermeld dat de vennootschap tot doel heeft: 

 het organiseren en aanbieden van kwalitatieve buitenschoolse kinderopvang, d. i. voor- en naschoolse 
opvang op schooldagen en woensdagnamiddagen, op schoolvrije dagen en tijdens schoolvakanties te 
Ingelmunster en elders met een lage drempel voor alle kinderen vanaf 2,5 jaar (DOEL 1) 

 het coördineren van deze opvang met andere initiatieven voor opvang, vrijetijdsbesteding, zorg- en of andere 
activiteiten en of ondersteuning voor kinderen, uitgaande van verschillende actoren (onder meer doch niet 
beperkt tot scholen, sportkampen, speelpleinwerking, activiteiten van jeugd- en sportorganisaties) (DOEL 2) 

 het initiëren en ondersteunen van socio-culturele ontwikkeling (DOEL 3) 

Feiten 

De cvba Buitenschoolse Kinderopvang heeft op heden twee activiteiten, ressorterend respectievelijk onder het 
eerste, tweede en derde doel. 

1. Het organiseren van buitenschoolse kinderopvang in opdracht van de gemeente Ingelmunster in uitvoering 
van de samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente Ingelmunster, het OCMW van Ingelmunster en de 
cvba Buitenschoolse Kinderopvang Ingelmunster van 17 maart 2015, aangepast op 20 september 2016. 

Bij deze aanpassing werd overeengekomen dat de cvba BKI zal zorgen voor de integratie van de voor-, na- 
en middagopvang in de gemeentescholen en de buitenschoolse kinderopvang, waarbij, na ingebruikname 
van de nieuwbouw, zowel de opvang, georganiseerd in de gemeentescholen en de buitenschoolse 
kinderopvang gebruik zullen maken van dezelfde locatie. Naast de praktische voordelen inzake het efficiënt 
aanwenden van de nodige materialen en installaties, is een geïntegreerde organisatie van deze 
opvangfaciliteiten aangewezen, zowel naar het aanbod als naar de personeelsinvulling. 

Verder kreeg de cvba BKI de opdracht tot coördinatie van het aanbod van vrijetijdsactiviteiten voor kinderen 
van Ingelmunster van 2,5 tot 14 jaar door het aanbod van de buitenschoolse kinderopvang Ingelmunster af 
te stemmen op het aanbod van andere actoren, die vrijetijdsactiviteiten aanbieden aan alle kinderen vanaf 
2,5 jaar. Op een eventuele vraag van de gemeente wordt de coördinatie opgenomen van de 
vrijetijdsactiviteiten met de bedoeling een uniek loket te realiseren op dit vlak voor de gezinnen van 
Ingelmunster. 

2. Het financieel beheer van COCON, een opleidingsfonds om langdurig werklozen en gelijkgestelde 
doelgroepen beter aan te passen aan de noden van de arbeidsmarkt, in uitvoering van de 
samenwerkingsovereenkomst tussen het OCMW van Ingelmunster, de vzw PWA Ingelmunster en de cvba 
Buitenschoolse Kinderopvang Ingelmunster van 22 december 2014. 

   

CVBA Buitenschoolse Kinderopvang Ingelmunster 

Stationsstraat 40-42 - 8770 Ingelmunster 

villamax@ingelmunster.be - www.villamax.be 
bkingelmunster@gmail.com  
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Administratieve gegevens 

Bij het afsluiten van het boekjaar op 31 januari 2018 telde de vennootschap 149 vennoten (8 vennoten met 
oprichtersaandelen, 4 steunende vennoten met S-aandelen en 137 ouders-vennoten met O-aandelen). 

In afgelopen boekjaar werden geen leden uitgesloten als vennoot. 2 steunende vennoten met S-aandelen en 4 
ouders-vennoten beslisten om zelf uit te treden. In 2017 werden dus 38 nieuwe leden geteld, 38 
ouders-vennoten met O-aandelen. 

Dit is te raadplegen in het aandelenregister van de vennootschap. 

De Raad van Bestuur was samengesteld als volgt: 

 Voorzitter 
Pillen Carla 

 Ondervoorzitter 
Himpe Ilse 

 Bestuurders 
De Doncker Lieve (afgevaardigde van het gemeentebestuur) 
Geldhof Carine 
Kerckhove Liesbet 
Maes Griet (afgevaardigde van de ouders-vennoten) 
Maes Romina (afgevaardigde van de ouders-vennoten) 
Ronse Dominik 
Vandeweghe Joost 
Verhaeghe Isabelle 

Op 29 augustus 2016 nam mevrouw Annelies Delaere ontslag uit de Raad van Bestuur. Haar mandaat is in de 
loop van 2017 niet ingevuld en dit mandaat bleef vacant. 

De Raad van Bestuur kwam bijeen op: 

 27 februari 2017 
 27 maart 2017 
 18 april 2017 
 29 mei 2017 
 26 juni 2017 
 28 augustus 2017 
 18 september 2017 
 23 oktober 2017 
 20 november 2017 
 21 december 2017 
 15 januari 2018 

De functie van bestuurder is onbezoldigd. 

De notulen van de Raad van Bestuur zijn te raadplegen in het register der notulen. 

De goede uitvoering van de samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente Ingelmunster, het OCMW van 
Ingelmunster en de cvba Buitenschoolse Kinderopvang Ingelmunster wordt opgevolgd door een comité van 
toezicht dat paritair samengesteld is, met als leden voor de gemeente Ingelmunster Windels Kurt en Verhamme 
Martine, voor het OCMW van Ingelmunster Vandecasteele Katrien en Decloedt Kurt en voor de cvba BKI Pillen 
Carla en Ronse Dominik. 

Het comité van toezicht kwam bijeen op 29 mei 2017. 
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Personeelsgegevens 

Na de aanwerving op 12 december 2016 van mevrouw Sophie Van Thournout als MAX Coördinator werd in de 
loop van 2017 vorm gegeven aan het kinderopvangteam dat moet instaan voor de goede uitvoering van de 
samenwerkingsovereenkomst. 

Op 31 januari 2018 waren 7 personeelsleden in dienst voor een totaal van 4,4 FTE (full time eenheid). 

In het boekjaar 2017 vervoegden volgende medewerkers het team als kinderbegeleider: Hilde Vandeputte, Joke 
Velghe, Christel Van Craeynest, Heidi Debusschere, Arthur Van de Putte, Annelies Demasure en Carmen Robyn. 
Mevrouw Heidi Debusschere trad in de loop van 2017 opnieuw uit dienst. 

 

Op 20 december 2017 werd een algemene personeelsbijeenkomst georganiseerd waarbij de werking van de 
vennootschap met de uit te dragen normen en waarden aan het team werden uiteengezet en waarbij een 
onderlinge kennismaking plaatsvond tussen het bestuur van de cvba en de werknemers. 

In die optiek werd zeer sterk ingezet op de kwaliteit van de dienstverlening, vertrekkend vanuit een intensief 
vormings- en opleidingsprogramma. 
Zo werd op 11 september een vorming georganiseerd voor de medewerkers inzake ASS en ADHD. Deze werden 
heel positief onthaald, niet in het minst omwille van de praktische en directe bruikbaarheid op de werkvloer. 
Tenslotte werd tussen half november en half december een meerdaagse vorming inzake EHBO ingericht. Elke 
medewerker slaagde hiervoor en ontving het brevet EHBO. 

Op 31 december 2017 werd de samenwerkingsovereenkomst met Sabine Decuyper, in 2015 oorspronkelijk 
gestart samen met Nancy Vanneste in de FV Ingels, in onderlinge overeenstemming verbroken. Er kon geen 
vergelijk worden gevonden voor een verdere samenwerking binnen de vernieuwde structuur en opzet. 

Voor het personeelsbeheer wordt samengewerkt met de Easypay Group uit Ingelmunster/Meulebeke. 

Klachtenbeheer 

Afgelopen werkjaar werden geen klachten geformuleerd ten aanzien van de werking van Villa Max en ten 
aanzien van de cvba BKI. 
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Communicatie en participatie 

Nieuwbouw Villa Max 

Een belangrijke mijlpaal in de ontwikkeling van de buitenschoolse kinderopvang was de ingebruikname van de 
nieuwbouw aan de Bollewerpstraat, 5. Na een bouwfase van 18 maanden kon op 5 januari 2018 de nieuwbouw 
officieel geopend worden. 

 

Nieuwe website www.villamax.be  

Samen met en in functie van de ingebruikname van de nieuwbouw werd de nieuwe website www.villamax.be 
gepubliceerd. 
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Bijzondere verslaggeving overeenkomstig artikel 1, §7 van het koninklijk besluit van 8 januari 1962 

Bij ministerieel besluit van 7 januari 2015 werd de cvba BKI erkend door de bevoegde minister. Door het 
koninklijk besluit van 4 mei 2016 werden de voorwaarden voor erkenning van een coöperatieve vennootschap 
aangepast. In essentie betrof dit de invoering van de erkenning voor onbepaalde duur, samen met de 
verplichting om, jaarlijks, een budget te besteden in functie van informatieverstrekking aan en vorming van 
vennoten. Opdat zicht zou worden kunnen gehouden op de mate waarin een cvba nog steeds voldoet aan de 
erkenningsvoorwaarden, wordt een rapportageverplichting ingevoerd. 

Voorwaarde 1 – toetredingsvoorwaarden – zie artikel 10 van de statuten. 

Voorwaarde 2 – gelijke rechten en verplichtingen voor aandeelhouders van het maatschappelijk kapitaal – zie 
artikel 8 en 15 van de statuten. 

Voorwaarde 3 – gelijke stemrechten op de algemene vergadering – artikel 26 en 27 van de statuten. 

Voorwaarde 4 – benoeming bestuurders en commissarissen door algemene vergadering – artikel 15, 17 en 22 
van de statuten. 

Voorwaarde 5 – beperking van het dividend op het maatschappelijk kapitaal – artikel 36 van de statuten. 

Voorwaarde 6 – doel van de vennootschap – artikel 3 van de statuten. 

Voorwaarde 7 – onbezoldigd mandaat voor bestuurders – artikel 16 van de statuten. 

Voorwaarde 8 – informatieverstrekking en opleiding aan leden of het grote publiek 
Zoals uit het financieel jaarverslag kan worden uitgemaakt werden volgende bedragen besteed aan deze 
voorwaarde: 

240,00 € Organisatie info-avond Unieko vzw 

25,00 € Huur zaal Gemeente Ingelmunster 

2.200,80 € Ontwikkeling en herwerking www.villamax.be Witter 

Op 26 september 2017 werd een info-avond georganiseerd voor de leden van de vennootschap, opengesteld 
voor het brede publiek, over het gebruik van sociale media en de invloed hiervan op de kinderen. 
Het inhoudelijk luik werd verzorgd door Unieko vzw. 
Ondanks het voeren van een intensieve publiciteit in de doelgroep was de belangstelling aan de zeer geringe 
kant (9 deelnemers). Deze deelnemers evalueerden de organisatie en de inhoud als zeer positief. Volgens de 
lesgever bleek dit echter niet abnormaal te zijn. 

KIJK JE OOK WEL EENS OVER DE SCHOUDER MEE?
  

De	cvba	Buitenschoolse	Kinderopvang	Ingelmunster	organiseert	een	infomoment	voor	ouders	rond	het	gebruik	van	sociale	media	door	kinderen.	Mediawijs	opvoeden,	
grenzen	stellen,	privacy...	Het	komt	allemaal	aan	bod!	

	 	
Als	je	lid	bent	van	de	cvba	Buitenschoolse	Kinderopvang	Ingelmunster	–	‘Villa	Max’	krijgt	u	de	mogelijkheid	om	gratis	deel	te	nemen	aan	dit	infomoment.	Ook	vrienden,	

familie...	kunnen	dit	infomoment	bijwonen.	Aan	deze	mensen	vragen	we	een	kleine	bijdrage	van	2€.	De	opbrengst	zal	de	ouderraad	gebruiken	om	activiteiten	te	organiseren	
in	de	buitenschoolse	kinderopvang	'Villa	Max'.	

	 	
Wanneer? 

	 dinsdag	26	september	2017	om	19.30	uur	
	 	

Waar? 
	 Cultuurfabriek 
	 Kortrijkstraat	4 

	 8770	Ingelmunster	
	 	

Graag	uw	aanwezigheid	bevestigen	via	mail	(bkingelmunster@gmail.com)	tegen	21	september	2017.	
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kapitaal van de oprichtende vennoten en 3.525 euro variabel kapitaal van de steunende en ouders-vennoten. Dit 
opgebouwde kapitaal wordt niet voor de werking van de buitenschoolse kinderopvang gebruikt omdat statutair 
is voorzien dat bij uittreding de inbreng aan de vennoten moet worden terugbetaald. 

Een overzicht van de werking van de buitenschoolse kinderopvang, Villa Max: 

De cvba Buitenschoolse Kinderopvang Ingelmunster organiseerde in opdracht van de gemeente Ingelmunster de 
buitenschoolse kinderopvang in het gebouw in de Stationsstraat 40-42, Villa Max. Vanaf 13 december 2017 
gebeurt dat in de nieuwbouw aan Bollewerpstraat, 5. 
Verder wordt, sedert 1 september 2017, het personeel van de cvba BKI ook ingezet voor de voor-, naschoolse en 
middagopvang van de gemeentescholen (tot 31 oktober 2017 nog in de Ketnetbox, vanaf 1 november 2017 in de 
nieuwbouw) en voor de busbegeleiding van de gemeentelijke BuBaO-school ‘De Zon’. 
Om deze nieuwe activiteiten uit te voeren werd het kinderbegeleidingsteam verder op aantal gebracht, naast de 
uitbating van de buitenschoolse opvang door Sabine Decuyper. 

Na de ontbinding van de samenwerkingsovereenkomst in onderlinge toestemming met mevrouw Sabine 
Decuyper gebeuren op 31 december 2017 alle activiteiten door het kinderbegeleidingsteam van de cvba BKI. 

De evolutie van deze organisatiewijze is duidelijk af te lezen in de uitgaventabel voor de kinderopvang die in 
bijlage 1 bij Uitbating Kinderopvang kan worden gevonden. 

Afgelopen boekjaar liepen de uitgaven voor Villa Max op tot 122.355,95 euro. Dit is ruim een verdubbeling 
tegenover vorig boekjaar als gevolg natuurlijk van uitbreiding van de activiteiten en de groei van de 
buitenschoolse kinderopvang. Deze toename is bijna uitsluitend loonkost, ofwel voor de betaling van het eigen 
personeel, ofwel voor de betaling van de samenwerkingsovereenkomst met Sabine Decuyper. Tegenover vorig 
boekjaar steeg die laatste factuur met bijna 5.000 euro. De overig uitgaven stegen niet mee, aangezien deze 
kosten verrekend werden in de samenwerkingsovereenkomst met Sabine Decuyper. Vanaf volgend boekjaar zal 
hiermee rekening moeten worden gehouden in de budgettering, met name budget voor maaltijden, 
tussendoortjes en werkingsmaterialen. 

De facturatie van de door Villa Max geleverde diensten gebeurt door de gemeente Ingelmunster aan de ouders, 
ofwel via een factuur voor kinderopvang, ofwel via de schoolfactuur. 

De rol van het OCMW van Ingelmunster is dubbel. Enerzijds ondersteunt zij de pedagogische en kwaliteitsvolle 
werking van Villa Max, anderzijds kan het OCMW, waar nodig, sociale begeleiding voorzien aan ouders die het 
financieel moeilijk hebben. 

De vergelijking van de exploitatie, qua bezetting, tussen 2015, 2016 en 2017. 
In het huidig boekjaar was buitenschoolse kinderopvang Villa Max geopend tijdens 112 dagen, waaronder 38 
woensdagnamiddagen, 68 vakantiedagen en 6 vrije schooldagen. Dit scheelde 3 dagen meer ten opzichte van 
vorig boekjaar en 4 dagen meer tegenover 2015. 

De bezetting gedurende deze openingsdagen ziet u in onderstaande tabellen. 
Voor de vrije schooldagen: 

  feb  mrt  apr  mei  jun  jul  aug  sept  okt  nov  dec  jan   

      40  18 15
12 

47     15

TOTAAL        40  18      27  47      15  147 

Voor de woensdagnamiddagen: 

  feb  mrt  apr  mei  jun  jul  aug  sept  okt  nov  dec  jan   

  23 
27 
22 
21 

27 
16 
21 
23 

21
20 

26 
27 
22 
42 
27 

30
27 
23 
26 

28
20 
31 
28 

26
27 
30 
22 

29 
28 
29 
38 

21 
30 
20 

29
26 
43 
32 

TOTAAL  93  87  41  144  106  0  0  107  105  124  71  130  1.008 
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Een overzicht van het financieel beheer van COCON 

De rol van de cvba Buitenschoolse Kinderopvang Ingelmunster in COCON is beperkt tot deze van financieel 
beheerder van de bijeengebrachte fondsen. De cvba speelt geen enkele inhoudelijke rol bij de aanwending van 
de middelen van het fonds en voert enkel de betalingsopdrachten uit. 

Het fonds is van start gegaan met een bedrag van 53.209,59 euro. 

In het afgelopen boekjaar werden 16 dossiers uitbetaald voor een globaal bedrag van 1.344,47 euro. Deze 
dossiers varieerden van individuele steun overeenkomstig de statuten van het fonds tot de financiering van het 
aanbod van een groepsopleiding voor de doelgroep in overeenstemming met de statuten. 

In de loop van 2017 stortte de vzw PWA Ingelmunster 69.000 euro bijkomende middelen afkomstig van de 
voorbereiding van de vereffening van de vzw PWA Ingelmunster als gevolg van de invoering van het systeem van 
Wijk-werken door de Vlaamse regering. Deze storting gebeurde in overeenstemming van de statuten van de vzw 
PWA die de bestemming van eventuele restmiddelen vastlegt. 

Verder detail vindt u in Bijlage 1 bij Financieel beheer COCON 

Op 31 januari 2018 bevatte het fonds dus nog 120.876,81 euro. 
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Cijfers 

Wat de boekhouding betreft wordt samengewerkt met Boekhoudkantoor Claeys van Passendale/Izegem. 

Waar na boekjaar 2016 werd afgesloten met een gecumuleerd boekhoudkundig verlies van 14.651 euro, werd 
dit door een overschot op het resultaat van 11.651,85 euro bijna volledig weggewerkt. Er rest nog een negatief 
saldo van 2.998,97 euro. 

De wijzigingen die aan de samenwerkingsovereenkomst met de gemeente op 20 september 2016 werden 
doorgevoerd op financieel vlak, kenden voor 2017 hun volle effect. Door de uitbreiding van de uitbating stegen 
de kosten in alle domeinen. Maar daar tegenover stond, zoals afgesproken met de financier, een evenredige 
verhoging van de werkingsmiddelen, met name een dotatie van 171.500 euro. Mede daardoor is het moeilijk een 
duidelijke vergelijking te maken tussen 2017 en de voorgaande dienstjaren. 
Het blijft zo dat door de middelen van COCON de cvba BKI over voldoende cash beschikt om steeds bijtijds aan 
de financiële verplichtingen te voldoen. 

Door het resterende negatieve resultaat wordt geen dividend aan de vennoten toegekend. 

De financiële bijlagen bij dit verslag vindt u onder: 

Bijlage 1 bij Financiële gegevens - kasboek 

Bijlage 2 bij Financiële gegevens - spaarboek 

Bijlage 3 bij Financiële gegevens – interne balans en resultatenrekening 

Bijlage 4 bij Financiële gegevens – historiek algemene rekeningen 

Bijlage 5 bij Financiële gegevens – overzicht vaste activa 
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Boekjaar 2018 - planning 

Na de ingebruikname van de nieuwbouw en de realisatie van de fusie met de gemeentelijke voor- en naschoolse 
opvang in afgelopen boekjaar, kondigt 2018 zich even zeer aan als een zeer druk werkjaar, met een drietal 
belangrijke werkpunten. 

Informatie- en privacybeleid 

Vanaf 25 mei 2018 treedt de GDPR (General Data Protection Regulation of de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming) in werking. Deze regelgeving, uitgewerkt door de Europese overheid, legt nieuwe regels 
en standaarden op met betrekking tot de wijze waarop overheden en ondernemingen moeten omgaan met 
informatie en de privacy van hun medewerkers, klanten en leveranciers of dienstverleners. 

Het is de bedoeling de werking van de cvba BKI volledig in regel te stellen met deze regelgeving. 

Kwaliteitsvol personeelsbeleid 

Bij de ingebruikname van de nieuwbouw werd de capaciteit van de kinderopvang uitgebreid van 40 naar 100 
kinderen. Bedoeling is om door gerichte maatregelen stelselmatig te groeien zodat deze capaciteitsuitbreiding 
ten volle benut kan worden. 

Een kwaliteitsvol personeelsbeleid ondersteund door aangepaste vorming en opleiding is hiervoor cruciaal. Naast 
de continuering van training inzake EHBO, de noodzakelijke vorming inzake GDPR, zal ook een programma voor 
pedagogische verdieping worden ontwikkeld. 

Verderzetten inspanningen inzake ouderwerking 

 
 
 
 
 
 
Voor de Raad van Bestuur, 
 
Carla PILLEN Voorzitter 
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SAMENWERKINGSOVEREENKOMST  

KDV IGRC-WVI (KOSTENDELENDE VERENIGING INTER-
GEMEENTELIJKE DIENST ENERGIE–WVI)  

 

1 Zelfstandige groepering van personen zonder rechtspersoonli jkheid  

 De zelfstandige groepering  “kostendelende vereniging KDV IGE-WVI” wordt opgericht en  werkt 
als een zelfstandige groepering van personen zonder rechtspersoonlijkheid overeenkomstig art. 
44, §2bis, tweede lid van het  BTW wetboek. 

 
 De zelfstandige groepering handelt tegenover haar leden en tegenover derden als afzonderlijke 

vereniging, onder haar eigen benaming “kostendelende vereniging intergemeentelijke dienst 
energie - WVI”, hierna verkort genoemd  “KDV IGE-WVI” (of louter als verwijzing binnen deze 

overeenkomst “de KDV”). 
 

 De leden gaan hiervoor een duurzame samenwerking aan. 
 
 

2 Leden van de KDV IGE-WVI 

 De identiteit van de  leden, alsook de aard van hun activiteiten wordt opgenomen in de ledenlijst  
in Annex 1 aan deze samenwerkingsovereenkomst. Elke wijziging  ingevolge uittreding van 
bestaande of toevoeging van nieuwe leden geschiedt overeenkomst de modaliteiten hierna 
bepaald in deze samenwerkingsovereenkomst.  
 

 Bij wijziging van de leden en/of hun activiteiten wordt de ledenlijst in Annex 1 overeenkomstig 
aangepast. 

 
 

3 Omschri jving van de act iviteiten van de leden  

 Elk lid van de zelfstandige groepering verklaart op geregelde wijze zoals bedoeld in artikel 44, §2bis 
BTW wetboek (en de administratieve richtlijnen ter zake) een overwegend deel (minstens 50%) 
van zijn activiteiten uit te oefenen die op grond van art. 44 van het BTW wetboek zijn vrijgesteld of 
waarvoor dat lid niet BTW belastingplichtig is. 
 

 De aard van de activiteiten van elk lid is vermeld  in de ledenlijst in Annex 1.  
 
 

4 Omschri jving van de act iviteiten van de KDV IGE-WVI  

 De zelfstandige groepering KDV IGE-WVI heeft tot doel voor de leden een gezamenlijke 
dienstverlening uit te bouwen, specifiek gericht op het ondersteunen van de leden bij de uitoefening 
van hun van BTW-vrijgestelde activiteiten, op het vlak van hun klimaat- en energiebeleid.  Zij zal 
hiertoe het nodige gekwalificeerde personeel inzetten. 
  

 Deze diensten zijn steeds gerelateerd aan, gericht op en derhalve direct nodig voor de van BTW-
vrijgestelde activiteiten van de leden. 
 

 Een beschrijving van de gezamenlijke dienstverlening die door de groepering voor de leden wordt 
verricht,  is opgenomen in Annex 3 van deze samenwerkingsovereenkomst. 
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5 Omschri jving van de werking van de KDV IGE-WVI 

5.1 Algemeen 

 Het personeel dat wordt ingezet voor de dienstverlening van de KDV IGE-WVI aan de leden is 
gemeenschappelijk personeel van de KDV IGE-WVI.  
  

 Dit personeel wordt hetzij aangeworven door WVI als gemeenschappelijk personeel, hetzij ter 
beschikking gesteld door WVI aan de zelfstandige groepering.  

 
 De identiteitsgegevens van het gemeenschappelijk personeel, evenals het concrete werkregime 

voor wat de prestaties voor de groepering betreft, zijn terug te vinden in Annex 2 bij deze 
overeenkomst, die van deze overeenkomst integraal deel uitmaakt.  
 

 De KDV IGE-WVI zal gevestigd zijn te 8310 Brugge, Baron Ruzettelaan 35 waar tevens de boeken, 
geschriften en bescheiden met betrekking tot de groepering zullen worden bewaard. 
 

 Diensten of goederen die geleverd worden aan de KDV zullen gefactureerd worden aan de KDV 
IGE-WVI op voormelde adres.  
 

 Voor de doeleinden van de toepassing van btw-vrijstelling van artikel 44, §2bis Wbtw wordt WVI 
aangesteld als de beheerder van de KDV IGE-WVI. WVI zal derhalve ook instaan voor de 
formaliteiten die in het kader van deze vrijstelling in voornoemd wetsartikel worden opgelegd aan 
de zelfstandige groepering waaronder aanmelding bij de administratie en het overmaken van de 
ledenlijsten, houden van afzonderlijke boekhouding en rapportering aan de leden. 
 

5.2 Concreet 

 De leden mandateren WVI, als lid van de zelfstandige groepering  tot 
- hetzij de aanwerving van gemeenschappelijk gespecialiseerd personeel,  
- hetzij het ter beschikking stellen van eigen gekwalificeerd personeel  als 

gemeenschappelijk personeel van de zelfstandige groepering. 
 

 Het gemeenschappelijk personeel van de KDV IGE-WVI zal aangenomen / tewerkgesteld worden 
overeenkomstig het WVI-personeelsstatuut. 
 

 Minstens éénmaal per jaar zal WVI als beheerder  van de KDV IGE-WVI een stuk overmaken aan 
de leden van de  KDV IGE-WVI met een detail van de voor de zelfstandige groepering gemaakte 
kosten inclusief de tewerkstelling van het gemeenschappelijk personeel. 
 

 

6 Vergoeding voor de diensten verstrekt door de KDV IGE-WVI aan de 
leden 

6.1 Algemeen 

 Er wordt geen systematische winst beoogd met de geleverde dienstverlening. 
 

 Aan ieder lid aangerekende vergoeding vertegenwoordigt enkel de terugbetaling van zijn aandeel  
in de door de groepering gedane gezamenlijke uitgaven. 
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 Eventuele winsten worden niet uitgekeerd maar aangewend voor de instandhouding of verbetering 
van de verstrekte diensten. 

 

6.2 Gezamenlijke uitgaven 

De gezamenlijke uitgaven van de diensten geleverd aan de leden omvatten:  
 de directe en de indirecte salariskosten zoals hierna omschreven; 

 de facturen die WVI van zijn leveranciers ontvangt direct gelieerd aan de dienstverlening van de 
KDV. 

 
Onder  directe salariskosten  wordt begrepen: 

- Brutoloon met inbegrip van gewoon vakantiegeld, vakantiegeld bij uitdiensttreding en forfaitaire 
vergoeding, eindejaarspremie, 13de maand, maaltijdcheques; 

- RSZ-bijdragen werkgever; 
- Verzekeringen (arbeidsongevallenverzekering, hospitalisatieverzekering, omniumverzekering op 

dienstverplaatsingen); 
- Fietsvergoeding, tussenkomst woon-werkverkeer met openbaar vervoer 
- Bijdrage interbedrijfsgeneeskundige dienst; 
- Vakbondspremie; 
- 2de pensioenpijler; 
- Gebeurlijke ontslagvergoeding; 
- Gewaarborgd loon bij ziekte; 
- Loonadministratiekosten. 

 
Onder  indirecte salariskosten  worden verstaan: 

- Aanwervingskost; 
- Kantoor (huur, onderhoud, energie, water, meubels, netwerken computer/telefoon/printers/back-

up); 
- Kantoorbenodigdheden (drukwerk, papier, kopies, postkosten, kleine materialen, vergaderkosten); 
- Verplaatsingskosten; 
- Laptop en softwarelicenties; 
- Smartphone incl. abonnement; 
- Vorming (boeken, tijdschriften, opleiding, studiedagen); 
- Kleine personeelskosten (uitstap, geschenk, receptie, …). 

 

6.3 Kosten voor KDV beheer 

De beheerskosten van de KDV omvatten: 
 Bijhouden afzonderlijke boekhouding KDV 
 Jaarlijkse kostencalculatie en rapportering 

 Opvolging btw-verplichtingen 
 Personeelsbeheer en –begeleiding 
 IT-ondersteuning 
 Organisatie stuurgroep 

 Overige beheerstaken 
 
De KDV beheerskosten worden geraamd op een halve dag tijdsbesteding per maand. Deze kosten worden 
volgens dezelfde verdeelsleutel (zie 8.1) verdeeld, tenzij dit in de stuurgroep anders wordt overeengekomen, 
met dien verstande dat dergelijke afwijking ook steeds volgens het principe van kostenverdeling gebeurt, 
waarbij het aandeel van elke partner wordt gesteund op objectieve, representatieve maatstaven. 
 

6.4 Uitzonderlijke kosten 

Uitzonderlijke kosten voor de gemeenschappelijke dienstverlening van de KDV zijn specifieke kosten voor 
activiteiten/projecten die worden ontwikkeld in het kader van de opdracht bv. kosten voor een website, 
reiskosten voor een buitenlandse reis, cateringkosten voor vergaderingen, organisatiekosten symposia en 
kosten die niet gedekt zijn door kosten zoals bepaald onder 6.2. 
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De uitzonderlijke kosten worden volgens dezelfde verdeelsleutel verdeeld, tenzij dit in de stuurgroep anders 
wordt overeengekomen, met dien verstande dat dergelijke afwijking ook steeds volgens het principe van 
kostenverdeling gebeurt, waarbij het aandeel van elke partner wordt gesteund op objectieve, 
representatieve maatstaven. 

 

6.5 Huisvesting en praktische ondersteuning 

Het gemeenschappelijk personeel zal werkzaam zijn bij de leden zelf.  
 Elk lid voorziet hiertoe een werkplek, inclusief de normale kantoorfaciliteiten (klein materiaal, 

printer, kopieermachine, telefonie, internetverbinding ….) op zijn locatie. De kosten hieraan 
verbonden neemt elk lid te zijnen laste. 

 Elk lid dient de burgerlijke aansprakelijkheid met betrekking tot deze activiteit zelf in zijn verzekering 
op te nemen. 

 
 

7 Vooropgestelde dienstverlening  

 Een prognose van de verdeling van de verstrekte diensten onder de leden zal worden bepaald door 
de stuurgroep. 
 

 De effectief verstrekte diensten zullen worden bijgehouden in een door WVI ter beschikking 
gestelde  rapporteringstool. 

 
 

8 Verdeling van de gezamenli jke uitgaven onder de leden  

8.1 Verdeelsleutel 

 De verdeling  tussen de leden van de gezamenlijke uitgaven, berekend op basis van 6.2  hiervoor, 
zal geschieden pro rata de diensten die per lid werden gepresteerd in het afgelopen jaar. 
 

 Voor het eerste half jaar, in functie van de halfjaarlijkse tussenkomst, zal de verdeling geschieden 
overeenkomstig de prognose van de verdeling van de verstrekte diensten, zoals door de stuurgroep 
bepaald.  
 

 De jaarlijkse eindafrekening zal geschieden op basis van de nacalculatie van de gepresteerde 
diensten zoals geregistreerd via de  rapporteringstool.  

 

8.2 Beheer en rapportering  

WVI zal instaan voor: 
 De registratie, het beheer van gezamenlijke uitgaven in een afzonderlijke boekhouding;  
 De prefinanciering van de gezamenlijke uitgaven (zie betalingsmodaliteiten hierna);  
 De calculatie van de verdeling van de gezamenlijke uitgaven  onder de leden;  
 Periodieke (jaarlijks) rapportering over de kostprijscalculatie aan de leden; 

 Opvraging van de terugbetaling van het aandeel van de leden in de gezamenlijke uitgaven in 
verhouding de verstrekte diensten, zoals hiervoor bepaald; 

 Opvraging van de jaarlijkse verklaring van de leden omtrent het uitoefenen van activiteiten die zijn 
vrijgesteld van BTW of waarvoor het lid niet BTW belastingplichtig is zoals bepaald in punt 2; 

 Jaarlijkse melding inzake de verantwoordelijkheid van elk lid om de burgerlijke aansprakelijkheid 
met betrekking tot deze activiteit zelf in zijn verzekering op te nemen. 
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De leden zullen instaan voor: 

 De betaling van hun aandeel in de gezamenlijke uitgaven in verhouding tot de verstrekte diensten, 
zoals hiervoor bepaald; 

 De jaarlijkse verklaring omtrent het uitoefenen van activiteiten die zijn vrijgesteld van BTW of 
waarvoor het lid niet BTW belastingplichtig is zoals bepaald in punt 2. 

 

8.3 Betalingsmodaliteiten 

 Halfjaarlijks wordt namens de KDV IGE-WVI door WVI een tussenkomst gevraagd aan de leden 
van 50% van de geraamde gezamenlijke uitgaven van het lopende jaar, op basis van de verdeling 
van het vorige jaar. Voor het eerste jaar zal de verdeling geschieden overeenkomstig de prognose 
van de verdeling van de verstrekte diensten, zoals door de stuurgroep bepaald.  

 
 De jaarlijkse eindafrekening  geschiedt  op basis van de nacalculatie van de gepresteerde diensten 

over het afgelopen jaar, zoals geregistreerd via de  rapporteringstool. 
 
 De leden beschikken over een betalingstermijn van 2 maand, te rekenen vanaf de opvraging door 

WVI.  
 
 

9 Aansturing  

De werking van de KDV IGE-WVI wordt opgevolgd door één of meerdere stuurgroepen.  
Indien wenselijk kan er per soort van gezamenlijke dienstverlening een stuurgroep worden opgericht. 
 
Indien hiervoor wordt geopteerd gelden onderstaande bepalingen per stuurgroep met dien verstande dat 
enkel de leden die beroep doen op een specifieke  soort van dienstverlening deel kunnen uitmaken van die 
specifieke stuurgroep. 
 

9.1 Samenstelling stuurgroep 

De stuurgroep bestaat uit een afgevaardigde van elk lid. 
De leden van de stuurgroep kunnen een plaatsvervanger aanduiden.  
 

9.2 Bevoegdheden stuurgroep 

 De stuurgroep bepaalt de gewenste gemeenschappelijke dienstverlening en gewenste diensten 
binnen de specifieke doelstellingen van de KDV IGE-WVI.  Zij  stelt hiertoe het takenpakket van 
het gemeenschappelijk personeel vast.  

 De stuurgroep maakt een prognose van de verdeling van de verstrekte diensten onder de leden 
op. 

 De stuurgroep volgt de verdeling van de verstrekte diensten op en stuurt deze bij indien nodig. 
 De stuurgroep zoekt ook samen naar een oplossing bij langdurige afwezigheid, ontslag of vrijwillig 

vertrek van gemeenschappelijk personeel. 
 

9.3 Werking stuurgroep 

9.3.1 Organisatie 
 

 De stuurgroep komt minimaal één keer per jaar bijeen. WVI roept de vergaderingen bijeen.  
 De stuurgroep duidt een voorzitter en ondervoorzitter aan onder de leden.  

 In het vooruitzicht van deze vergaderingen maakt het gemeenschappelijk personeel een verslag 
op betreffende de werkzaamheden. Dit verslag bevat minimaal een overzicht van de verstrekte 
diensten per lid.  
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9.3.2 Beslissingen 
 

 De beslissingen worden genomen op basis van een gewone meerderheid.  
 Elk lid heeft één stem.  
 De stuurgroep kan slechts rechtsgeldig vergaderen indien de helft plus één van de leden aanwezig 

is. Wordt dit quorum niet bereikt, dan wordt een nieuwe stuurgroep belegd binnen de maand. Voor 
de punten die dan voor een tweede maal op de agenda voorkomen, geldt het quorum niet.  

 
 
 
 

10 Duurti jd van de overeenkomst  

 Deze overeenkomst heeft een vaste duurtijd van  3 jaar.  
 De periode van 3 jaar gaat van start op de dag van ondertekening van deze overeenkomst. 
 Na afloop van de vaste duurtijd wordt de overeenkomst, behoudens de gevallen van uittreding of 

stopzetting zoals hierna beschreven, telkens en automatisch verlengd voor één jaar.  
 
 
 

11 Uittreding vanwege 1 of meerdere leden  

Na de vaste duurtijd van 3 jaar kunnen de leden uittreden uit de zelfstandige groepering  onder volgende 
modaliteiten: 

 De wens van een lid tot uittreding wordt schriftelijk en op basis van een beslissing van het bevoegde 
orgaan van het lid, medegedeeld aan de voorzitter en de ondervoorzitter van de stuurgroep per 
aangetekend schrijven.  

 Na ontvangst van deze beslissing door de voorzitter en de ondervoorzitter van de stuurgroep gaat 
een onderhandelingstermijn van 6 maand van start. 

 Gedurende deze periode wordt met alle leden samen naar een oplossing gezocht; deze kan er 
o.m. in bestaan dat andere leden bijkomende dienstverlening opnemen of dat er bijkomende leden 
(die beantwoorden aan de groepsvoorwaarden) worden aangetrokken. 

 Indien na 6 maanden geen oplossing wordt gevonden waarin de resterende en/of nieuwe leden 
zich kunnen vinden, wordt de stopzettingsprocedure (zie artikel 13) ingezet. 

 Een uittredend lid van de KDV blijft gehouden tot betaling van zijn aandeel in gezamenlijke  en of 
uitzonderlijke uitgaven dat wordt bepaald door de hierboven genoemde verdeelsleutel, dewelke 
zijn gedaan  tot en met de laatste dag van de maand waarin hij effectief uittreedt uit de KDV. 

 
 

12 Toetreding van nieuwe leden 

Per stuurgroep geldt onderstaande toetredingsregeling: 
 De wens van een lid tot toetreding wordt schriftelijk en op basis van een beslissing van het 

bevoegde orgaan van het lid, medegedeeld aan de voorzitter en de ondervoorzitter van de 
stuurgroep per aangetekend schrijven. 

 De stuurgroep onderzoekt de haalbaarheid/wenselijkheid van de toetreding van het nieuw lid o.m. 
in functie van de herverdeling van de geleverde prestaties onder de leden of uitbreiding van de 
beschikbare  dienstverlening.  

 De stuurgroep beslist over de aanvaarding van nieuwe leden.   

 Een nieuw lid dient zich te verbinden tot een deelname van minstens 2 jaar, behalve in geval  van 
stopzetting zoals  hierna bepaald.  In dat geval gelden de termijnen bepaald in dat artikel. 
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13 Stopzett ingsprocedure  

Na de vaste duurtijd van 3 jaar kan de procedure tot stopzetting van de samenwerking worden ingezet onder 
volgende voorwaarden en met inachtneming van volgende modaliteiten: 

1. Ingevolge de beslissing van de bevoegde organen van alle leden tot stopzetting van de 
samenwerking. 

2. Automatisch indien na 6 maanden geen oplossing wordt gevonden bij de wens tot uittreding 
vanwege 1 of meerdere leden, zoals vermeld in punt 4 van artikel 11. 

3. Een vooropzegperiode voor beëindiging van de samenwerking die overeenkomt met de langste 
wettelijke opzeggingstermijn die op dat ogenblik voor (een van) de gemeenschappelijke 
werknemer(s) van toepassing is. 

4. Deze vooropzegperiode gaat in vanaf de kennisname van de beslissingen van de leden tot 
stopzetting of van het verlopen van de termijn zoals bepaald in punt 4 van artikel 11 hiervoor door 
de raad van bestuur van WVI. 

 
 

14 Toepassingsmodaliteiten van de btw -vrijstel l ing van art ikel  44,  §2bis  

De in artikel 6.2 genoemde gemeenschappelijke uitgaven zullen door de zelfstandige groepering aan haar 
leden worden doorgerekend (volgens de modaliteiten van deze overeenkomst) vrij van btw in de mate dat 
aan de voorwaarden van de btw-vrijstelling van artikel 44, §2bis Wbtw is voldaan. 
 
De leden dragen individueel de eindverantwoordelijkheid voor hun eigen verklaringen vermeld in artikel 2. 
Indien de verklaring van een lid onjuist is, dan is dat lid ten aanzien van de zelfstandige groepering gehouden 
tot het voldoen van de btw (verhoogd met eventuele nalatigheidsinteresten en boetes) die verschuldigd 
wordt ingevolge de niet-toepasbaarheid van de btw-vrijstelling.  
 
De leden verklaren dat zij de dienstverlening van de KDV IGE-WVI uitsluitend genieten voor de doeleinden 
van hun van btw vrijgestelde activiteiten (conform artikel 44 Wbtw) of hun activiteiten waarvoor ze niet-
belastingplichtig zijn. Indien deze verklaring onjuist blijkt te zijn, zal het betrokken lid aan de KDV de btw 
moeten voldoen over de integrale aangerekende vergoeding (verhoogd met eventuele 
nalatigheidsinteresten en boetes). De leden die de dienstverlening van de KDV IGE-WVI slechts gedeeltelijk 
aanwenden voor vrijgestelde handelingen of activiteiten waarvoor zij niet-belastingplichtig zijn, dienen 
hiervan melding te maken. In voorkomend geval zal onderzocht worden in welke mate de door de KDV IGE-
WVI aangerekende kostenvergoeding overeenkomstig de dan geldende administratieve richtlijnen kan 
uitgesplitst worden in een deel dat van de btw-vrijstelling kan genieten en een niet-vrijgesteld deel. 
 
 

15 Afspraken met betrekking tot wijz igende wetgeving  

Bij wijziging van de regelgeving (op wetgevend vlak of in de administratieve richtlijnen) omtrent zelfstandige 
groeperingen, op basis waarvan deze samenwerkingsovereenkomst is opgemaakt,  zal de huidige 
samenwerkingsovereenkomst, indien nodig, worden aangepast aan deze gewijzigde regelgeving. 
 
  

Vervolg zitting van 26 juni 2018

Bijlage om te worden gevoegd bij punt 6 van de agenda

Dit is een rechtsgeldig elektronisch ondertekend document van 58 blz. Verifieer de geldigheid ervan met code 5793-5692-9895-6118 op www.verifieer.be.



 
 
 
 
 

 
10 

ANNEX 1:  LEDENLIJST  

 
Datum inwerkingtreding onderhavige ledenlijst:  …./…./……. 
 
 

Naam Adres Activiteiten 

WVI Baron Ruzettelaan 35, 8310 
Assebroek 

Dienstverlenende vereniging voor 
intergemeentelijke samenwerking 

   
Gemeente Ingelmunster Oostrozebekestraat 4, 8770 

Ingelmunster 
Gemeentebestuur 

   
Gemeente Jabbeke Dorpsstraat 3, 8490 Jabbeke Gemeentebestuur  
   
Gemeente Knokke-Heist Alfred Verweeplein 1, 8300 

Knokke-Heist 
Gemeentebestuur  

   
Gemeente Oostrozebeke Ernest Brengierstraat 6, 8780 

Oostrozebeke 
Gemeentebestuur  

   
Gemeente Zuienkerke Kerkstraat 17, 8377 Zuienkerke Gemeentebestuur  
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ANNEX 2:  IDENTITEITSGEGEVENS GEMEENSCHAPPELIJK PERSONEEL, HUN 
WERKREGIME EN STUURGROEP 
  
 
Datum …./…./…….. 
 

Identiteit van het 
personeelslid 

Werkregime 
prestaties KDV 

Stuurgroep  

 100% Intergemeentelijke 
renovatiecoach 

   

 
 
 
  

Vervolg zitting van 26 juni 2018

Bijlage om te worden gevoegd bij punt 6 van de agenda

Dit is een rechtsgeldig elektronisch ondertekend document van 58 blz. Verifieer de geldigheid ervan met code 5793-5692-9895-6118 op www.verifieer.be.



 
 
 
 
 

 
12 

ANNEX 3:  ACTIVITEITEN VAN DE KDV 
 

De dienstverlening is specifiek gericht op het ondersteunen van de leden bij het uitwerken en 
uitvoeren van hun energiebeleid gericht op minder energie verbruiken en meer duurzame 
energie, vanuit hun taakstelling als lokale overheid of publieke instantie. Dit betreft onder meer: 

 
- uitwerken, uitvoeren en/of opvolgen van de taken in uitvoering van de regelgeving met 

betrekking tot het thema energie  
- adviesverlening met betrekking tot energie 
- meewerken aan beleidsnota’s en opvolgen van het beleid inzake energie 
- uitwerken en opvolgen van instrumenten die uitvoering geven aan het energiebeleid 
- opmaken, sturen en/of opvolgen van studie en onderzoek met betrekking tot energie 
- uitwerken, uitvoeren en/of meewerken aan acties en projecten inzake energie 
- meewerken aan het informeren en sensibiliseren van diverse verbruikersgroepen op hun 

grondgebied rond energie 
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Deze samenwerkingsovereenkomst wordt door onderstaande leden voor akkoord ondertekend op datum 
van …./…./……..  
 
 
Namens de gemeente Ingelmunster     
 
 
 
 
De heer Kurt Windels    De heer Dominik Ronse 
Burgemeester     Secretaris 

 
 

Namens de gemeente Jabbeke     
 
 
 
  
De heer Daniël Vanhessche   De heer Gabriël Acke 
Burgemeester     Secretaris 

 
 

Namens de gemeente Knokke-Heist     
 
 
 
  
De heer Graaf Leopold Lippens   Mevrouw Miet Gobert 
Burgemeester     Secretaris 

 
 

Namens de gemeente Oostrozebeke     
 
 
 
  
De heer Karl De Clerck    De heer Guy De Pourcq 
Burgemeester     Algemeen Directeur 

 
 

Namens de gemeente Zuienkerke      
 
 
 
  
De heer Alain De Vlieghe    De heer Franky Goethals 
Burgemeester     Secretaris 

 
 

Namens de DVV WVI,   
 
 
 
 
De heer Kris Declercq    De heer Geert Sanders 
Voorzitter     Algemeen Directeur 
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OVEREENKOMST TUSSEN WVI,  KDV EN GEMEENSCHAPPELIJK 
PERSONEEL 1 

 
Datum overeenkomst …./…./…….. 
 
 
Verklaring 
 
Tussen WVI, de KDV en hieronder vermelde gemeenschappelijk personeelslid (leden) wordt 
overeengekomen dat  het(de) personeelslid(leden)  onder gezag van de KDV  zal(zullen)  werken  en 
prestaties zal(zullen) verrichten voor  de KDV overeenkomstig hierboven vermelde werkregime.  
 
 
Voor akkoord 
 

Namens WVI Functie Handtekening  datum 

 Kris Declercq Voorzitter   

     
 Geert Sanders Algemeen directeur   

Namens KDV    
  Voorzitter    

     
  Ondervoorzitter   

Gemeenschappelijk 
personeelslid 

   

  Intergemeentelijke 
renovatiecoach 

  

     
     

     
 

                                                           
 
 
 
1 Stuk overeenkomstig pt 96 van de circulaire AAFisc Nr.31/2016 (E.T.127.540) 
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FD0230   Salarisschalen Gem.
18 J  Salarisschalen decretale graden                    

MINIMUM: 37016.16 EUR
MAXIMUM: 54671.90 EUR

Salarisschaal financieel directeur klasse 2                 
6001 tot 15000 inwoners                                     
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            

1 x 1 J x 2776.260 EUR
7 x 2 J x 2125.640 EUR

0 37016.16
1 39792.42
2 39792.42
3 41918.06
4 41918.06
5 44043.70
6 44043.70
7 46169.34
8 46169.34
9 48294.98
10 48294.98
11 50420.62
12 50420.62
13 52546.26
14 52546.26
15 54671.90

EUR
FD0230  /46
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AD0230   Salarisschalen Gem.
18 J  Salarisschalen decretale graden                    

MINIMUM: 39294.07 EUR
MAXIMUM: 58036.33 EUR

Salarisschaal algemeen directeur klasse 2                   
van 6001 tot 15000 inwoners                                 
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            

1 x 1 J x 2947.110 EUR
7 x 2 J x 2256.450 EUR

0 39294.07
1 42241.18
2 42241.18
3 44497.63
4 44497.63
5 46754.08
6 46754.08
7 49010.53
8 49010.53
9 51266.98
10 51266.98
11 53523.43
12 53523.43
13 55779.88
14 55779.88
15 58036.33

EUR
AD0230  /46
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Handtekening(en) 
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