
Gemeenteraad 
Zitting van 20 oktober 2020 

Notule 

Aanwezig: Steven De Maesschalck: voorzitter; 
Kurt Windels: burgemeester; 
Martine Verhamme, Trui Lambrecht, Jan Rosseel, Jean-Pierre Deven: schepenen; 
Katrien Vandecasteele: schepen (voorzitter BCSD); 
Jan Defreyne, Els Leysen, Sabine Lampaert, Nadine Verheye, Filip Blanckaert, 
Enigo Vandendriessche, Carine Geldhof, Bart Buyse, Lucas Staes, Ann Vandevelde, 
Dries Couckuyt, Diederik Vanderheeren, Kurt Soenens, Evy Becquart: raadsleden; 
Dominik Ronse: algemeen directeur 

De zitting vangt aan om 20.00 uur. 
De heer Steven De Maesschalck, voorzitter, deelt mee dat, in uitvoering van artikel 32 van het Decreet over 
het Lokaal bestuur van elke raadszitting een zittingsverslag dient te worden gemaakt. Dit zal gebeuren aan 
de hand van een audio-opname van de zitting. Deze zitting zal samen met de notulen gepubliceerd worden 
overeenkomstig 286 van het Decreet over het Lokaal bestuur. 

Openbare zitting 

1. Goedkeuren van de notulen van de vorige zitting
De GEMEENTERAAD,

Gelet op het Decreet over het Lokaal bestuur, meer bepaald artikel 32; 
Gelet op het Decreet over het Lokaal bestuur, meer bepaald de artikels 277 en 278; 
Gelet op de ontwerpnotulen van de vorige zitting, opgesteld door de algemeen directeur; 

BESLUIT: 
eenparig 
Artikel 1 – De notulen van de vorige zitting worden goedgekeurd. 
Artikel 2 – Aan de algemeen directeur wordt de opdracht gegeven deze notulen op te nemen in het register 

van beraadslagingen van de gemeenteraad. 

Beslissingen 

NUTSVOORZIENINGEN 
2. Goedkeuren van een ontwerp van notariële akte en aanduiding van de gemandateerden
De GEMEENTERAAD,

Gelet op het Decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, inzonderheid de artikelen 41, 
279, 281, 283 en Deel III, Titel III betreffende de Intergemeentelijke samenwerking; 

Gelet op de beslissing d.d. 22 oktober 2019 waarbij de gemeenteraad goedkeuring verleende aan het 
aanbod ‘Fluvius Openbare verlichting en de toetreding tot Gaselwest voor de activiteit openbare verlichting; 

Gelet op de beslissing van de raad van bestuur van Gaselwest van 12 december 2019 tot 
kapitaalverhoging per 1 juli 2019 van het variabel kapitaal ten bedrage van 2.929.650,00 euro door middel 
van 117.186 Aov-aandelen en de kapitaalverhoging per 12 december 2019 van het variabel kapitaal ten 
bedragen van 28.630.275,00 euro door middel van 1.145.211 Aov-aandelen; 

20 oktober 2020 - blz. 1/5

Verifieer dit rechtsgeldig elektronisch ondertekend document van 86 blz op code.esignflow.be met verificatiecode 1401-0671-2313-9183.

https://app.esignflow.be/nl-be/code/1401067123139183


Gelet op de beslissing van de buitengewone algemene vergadering van Gaselwest van 12 december 
2019 waarbij de gemeente Ingelmunster als deelnemer voor de activiteit openbare verlichting werd 
aanvaard met ingang 12 december 2019; 

Gelet op het inbrengverslag van de raad van bestuur van Gaselwest, het inbrengverslag van de 
commissaris en notulen (onderhands en notarieel) van de buitengewone algemene vergadering waarbij de 
inbreng voor de gemeente bestaat uit een definitieve inbrengwaarde van 520.050,73 euro, 
vertegenwoordigd door hetzij 15.601 aantal aandelen Aov en 130.025,73 euro in cash; 

Gelet op het feit dat het cashgedeelte door Gaselwest werd gestort op 14 februari 2020 op rekening 
van de gemeente Ingelmunster; 

Gelet op het ontwerp van notariële akte houdende de inbreng in natura en de vaststelling van de 
verwezenlijking van de kapitaalverhoging zoals overgemaakt op 17 september 2020; 

Gelet op het voorstel van Gaselwest om deze notariële akte te verlijden op 20 november 2020 om 
14u00 in het regiogebouw te Kortrijk, President Kennedypark 12; 

Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen; 
BESLUIT: 
eenparig 
Artikel 1 – Kennis te nemen van de beslissing van de buitengewone algemene vergadering van Gaselwest 

van 12 december 2019 houdende de aanvaarding van de toetreding per 12 december 2019 van 
de gemeente voor de activiteit openbare verlichting tot Gaselwest en van de ermee gepaard 
gaande kapitaalverhoging ingevolge de beslissing van de buitengewone algemene vergadering 
van 12 december 2019. 

Artikel 2 – Haar goedkeuring te hechten aan het ontwerp van notariële akte houdende formalisering van 
hogervermelde inbreng in natura. 

Artikel 3 – Beslist de heer Windels Kurt, burgemeester (in vervanging van de heer Steven De Maesschalck, 
voorzitter van de gemeenteraad en verhinderd), en de heer Ronse Dominik, algemeen directeur, 
aan te duiden of te bevestigen om als gevolmachtigde van de gemeente de authentieke akte te 
ondertekenen op 20 november 2020 om 14 uur in het regiogebouw te Kortrijk, President 
Kennedypark 12. 

Artikel 4 – Het college van burgemeester en schepenen te belasten met de uitvoering van voormelde 
beslissingen alsook kennisgeving hiervan te verrichten aan de opdrachthoudende vereniging 
Gaselwest, ter attentie van het secretariaat (in pdf-versie) op het e-mailadres 
vennootschapssecretariaat@fluvius.be. 

LEEFMILIEU 
3. Goedkeuren van de overeenkomst met vzw Dierenasiel regio Roeselare inzake asiel- en

zwerfkattenwerking
De GEMEENTERAAD, 

Gelet op het gemeentedecreet; 
Gelet op de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn van de dieren; 
Gelet op het koninklijk besluit van 27 april 2007 houdende erkenningsvoorwaarden voor inrichtingen 

voor dieren en de voorwaarden inzake de verhandeling van dieren; 
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 23 februari 2018 tot opheffing van het koninklijk 

besluit van 3 augustus 2012 betreffende het meerjarenplan voor de sterilisatie van huiskatten en tot 
wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 5 februari 2016 betreffende de identificatie en 
registratie van katten, wat betreft de sterilisatie van katten; 

Gelet op de overeenkomst met Hoop voor Zwervertjes voor de opvang van dieren; dat deze 
overeenkomst met terugwerkende kracht in werking trad op 1 januari 2018 voor de duur van 12 maanden; 
dat de overeenkomst telkens verlengbaar is voor dezelfde duur; dat de overeenkomst eind 2019 gewijzigd 
werd waarbij de basisvergoeding vanaf het werkingsjaar 2020 verhoogd werd tot 0,30 euro per inwoner per 
jaar; dat de gemeente de kosten voor het zwerfkattenbeleid rechtstreeks betaalt aan de Ingelmunsterse 
dierenartsen die meewerken aan de actie; 

Overwegende dat het dierenasiel Hoop voor Zwervertjes de gemeente een tijd geleden officieus heeft 
laten weten dat zij geen vragende partij meer is om de overeenkomst met de gemeente verder te zetten; 
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Overwegende dat de vzw Dierenasiel regio Roeselare in december 2017 werd opgericht; dat het 
dierenasiel intussen operationeel is en dat het sinds 1 april 2020 mogelijk is om een overeenkomst met het 
dierenasiel af te sluiten; 

Gelet op de overeenkomst met de bijhorende beschrijving van de opdrachten; dat de gemeente kan 
intekenen voor de opdracht asielwerking en/of de opdracht zwerfkattenwerking; 

Overwegende dat het jaarlijks lidgeld voor de opdracht asielwerking 0,30 euro per inwoner bedraagt; 
dat het jaarlijks lidgeld voor de opdracht zwerfkattenwerking eveneens 0,30 euro per inwoner bedraagt; dat 
het jaarlijks lidgeld voor beide opdrachten samen 0,54 euro per inwoner bedraagt; 

Overwegende dat het dierenasiel regio Roeselare extra diensten aanbiedt; dat ook het ophalen van 
een overleden dier op openbaar domein binnen de opdracht asielwerking valt; dat het dierenasiel voorziet 
om in de toekomst ook andere huisdiersoorten dan honden en katten op te vangen; 

Overwegende dat het dierenasiel op vraag van de gemeente ook advies kan verlenen op vlak van 
dierenwelzijn of -beleid of bijkomende opdrachten kan uitvoeren; dat hiervoor gewerkt wordt aan uurtarief; 

Gelet op de toelichting gegeven door de heer Arnold Stael, bestuurder van de vzw Dierenasiel regio 
Roeselare; 

Op voorstel van de bevoegde schepen; 
BESLUIT: 
eenparig 
Artikel 1 – De overeenkomst met vzw Dierenasiel regio Roeselare wordt goedgekeurd met ingang van 1 

januari 2021 en als bijlage gevoegd bij deze beslissing. 
De gemeente kiest voor een lidmaatschap voor de opdracht asielwerking en zwerfkattenwerking. 

CULTUUR 
4. Goedkeuren van de inkanteling van projectvereniging BIE in de dienstverlenende

vereniging Midwest via overdracht van een algemeenheid om niet
De GEMEENTERAAD, 

Gelet op het Decreet over het Lokaal bestuur; 
Gelet op het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen; 
Gelet op de akte van verlenging van de projectvereniging BIE, opgenomen in het Belgisch Staatsblad 

op 14 februari 2015; 
Overwegende dat de verlenging werd overeengekomen tot in 2020; 
Overwegende dat bij niet-verlenging de projectvereniging wordt ontbonden; 
Gelet op de beslissing van de raad van bestuur van Midwest DVV van 29 september 2020 houdende 

goedkeuren van het voorstel van overdracht van algemeenheid om niet; 
Overwegende dat, op basis van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, deze procedure 

inhoudt dat Midwest DVV alle activa, passiva, rechten, verplichtingen en personeel overneemt van 
projectvereniging BIE om niet of, anders gezegd, ten kosteloze titel; 

Overwegende dat de gemeente Ingelmunster als lid van de projectvereniging BIE, bij wijze van deze 
beslissing, zich akkoord verklaart met de overdracht van algemeenheid om niet; 

Overwegende dat de gemeenteraad via het meerjarig beleidsplan de dotatie aan projectvereniging 
BIE heeft goedgekeurd in december 2019; 

Overwegende dat deze operatie geen enkele invloed heeft op deze dotatie die blijft zoals afgesproken, 
maar enkel de begunstigde van de dotatie wordt gewijzigd, met name Midwest DVV in plaats van 
projectvereniging BIE; 

Overwegende dat deze beslissing geen andere financiële implicatie heeft; 
Gelet op de toelichting gegeven door mevrouw Nele Provoost, coördinator van BIE; 
Op voorstel van de bevoegde schepen; 

BESLUIT: 
eenparig 
Artikel 1 – De inkanteling van projectvereniging BIE in de dienstverlenende vereniging Midwest via een 

overdracht van algemeenheid om niet wordt goedgekeurd. 
Artikel 2 – Er wordt kennis genomen van het verslag van de raad van bestuur van BIE over deze beslissing. 
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Toegevoegde punten 

MOBILITEIT 
T1. Bijkomend punt aangevraagd door de heer Dries Couckuyt, raadslid, per mail van 15 

oktober 2020, over de stand van zaken van de haalbaarheidsstudie over de Shop & Go-
parkeerplaatsen 

De heer Voorzitter geeft het woord aan de heer Dries Couckuyt, raadslid, die het volgende toelicht. 
Op de gemeenteraad van februari 2020 werd ons voorstel om een haalbaarheidsstudie uit te voeren naar 
Shop&Go parkeerplaatsen in onze gemeente unaniem goedgekeurd. Ik zou graag informeren naar een stand 
van zaken en meer concreet heb ik volgende vragen. 
Welke stappen zijn er reeds genomen in dit onderzoek? 
Wat is de scope van dit onderzoek? Betreft het enkel de huidige blauwe zone of wordt het aanleggen van 
Shop&Go-parkeerplaatsen buiten de huidige blauwe zone ook onderzocht? 
Is er in dit onderzoek al documentatie beschikbaar die wij kunnen inkijken (bvb. verslag van overleg, cijfers 
van bevragingen handelaars en buurtbewoners, …)? Indien ja, kan dit met ons gedeeld worden? 
Wanneer zou dit onderzoek afgerond worden? 
De heer Voorzitter geeft het woord aan mevrouw Trui Lambrecht, schepen, die het volgende antwoordt. 
Volgend op jullie vraag in de gemeenteraad van februari 2020 kunnen wij het volgende mededelen. 
Op 13 maart 2020 zijn we in lockdown gegaan tot in de maand juni. Ik denk dat een telling dan zeker niet 
was aangewezen, omdat de economische realiteit helemaal anders was tijdens deze periode. 
Bij de handelaars in het centrum werd, tijdens de maand september gedurende een tiental dagen, tellingen 
uitgevoerd op weekdagen en op verschillende tijdstippen. In het weekend werden voorlopig nog geen 
tellingen uitgevoerd. We hebben dus nog geen volledig beeld weer van de parkeersituatie. 
Wij hebben vanuit de handelaars voorlopig nog altijd geen vraag ontvangen, om eens te overleggen in 
verband met parkeerproblemen. Ook via onze Economische raad werd er nog geen sein gegeven om dit 
probleem aan te pakken. 
De cijfers zouden we wel graag eerst zelf nog in detail analyseren. Dit is tot op heden nog niet gebeurd, 
omdat ze nog niet volledig zijn. Nu zijn de cijfers puur indicatief en voorbarig. We willen dit kaderen in een 
breder mobiliteitsplan en dit kan het best met een volledige mobiliteitsstudie. Deze studie willen we tegen 
eind volgend jaar klaar hebben. 
Aangezien dit punt geen aanleiding geeft tot een stemming wordt overgegaan naar het volgende punt op de 
agenda. 

Overeenkomstig artikel 8 van het huishoudelijk reglement van deze gemeenteraad vraagt de heer Jan 
Defreyne, raadslid, wat er scheelt er met de leuning van de nieuwe brug. Klopt het dat er verlichting wordt 
gestolen? 
Kurt Windels, burgemeester, deelt mee dat dit een terechte bezorgdheid is. Dezelfde werd al gesteld door de 
gemeente en door de opdrachtgever, de Vlaamse Waterweg. Dit moet in orde gemaakt worden en zolang dit 
niet is gebeurd, komt er geen voorlopige oplevering. 

Overeenkomstig artikel 8 van het huishoudelijk reglement van deze gemeenteraad meldt de heer Jan 
Defreyne, raadslid, dat op wekelijkse markten in andere gemeenten, indien er af en toe plaatsen vrijkomen 
omdat standhouders om één of andere niet afkomen, deze plaatsen dan aan verenigingen ter beschikking 
worden gesteld. Kan dit hier ook? 
Katrien Vandecasteele, schepen, deelt mee dat indien verenigingen vragen van die aard stellen, er in de 
mate van het mogelijke een oplossing wordt geboden. Verenigingen actief aanschrijven zou eventueel 
kunnen. 
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Overeenkomstig artikel 8 van het huishoudelijk reglement van deze gemeenteraad vraagt de heer Bart 
Buyse, raadslid, waarom de vervanging van de Lysbrug 5 jaar zal duren. 
Kurt Windels, burgemeester, antwoordt dat de Lysbrug onveilig is en zo snel mogelijk moet verdwijnen, 
voorlopig zonder concreet plan voor vervanging. Dit vervangingsplan heeft zijn tijd nodig, maar er is alvast 
een engagement om tegen 2025 een nieuwe brug te hebben, integraal op kosten van de Vlaamse Waterweg 
in de huidige configuratie. 
 
Overeenkomstig artikel 8 van het huishoudelijk reglement van deze gemeenteraad vraagt de heer Dries 
Couckuyt, raadslid, nu een omgevingsvergunning werd verleend voor de heraanleg van de rotonde op de 
ring met de Meulebekestraat, hoe de timing is en de relatie met de andere werken? Welke verbetering zal er 
zijn voor de zwakke weggebruikers? 
Jan Rosseel, schepen, antwoordt dat de nutswerken gepland staan vanaf mei, na de afwerking van de 
lopende werken aan de Meusbroekbeek. De wegenwerken zelf zullen starten na het bouwverlof in fasen 
zodanig dat er steeds een doorgang in de twee richtingen mogelijk is. De fietsers zullen in eigen bedding 
rijden, maar over de zebrapaden is er nog discussie. 
 
Overeenkomstig artikel 8 van het huishoudelijk reglement van deze gemeenteraad vraagt de heer Kurt 
Soenens, raadslid, naar de stand van zaken met betrekking tot de volumeberekening van de 
houtsnipperopslag bij Bimatra. 
Kurt Windels, burgemeester, antwoordt dat dit nog niet is gebeurd, maar dat dit opgenomen is in de 
handelingen die kaderen in de vergunningverlening, die lopende is. 
 
Overeenkomstig artikel 8 van het huishoudelijk reglement van deze gemeenteraad vraagt de heer Kurt 
Soenens, raadslid, nu door het schepencollege een bestek werd goedgekeurd voor het opstellen van het 
masterplan in het Sportcentrum, hoe de samenstelling van de voorziene werkgroep er zal uitzien en wat zal 
gebeuren met de inrichtingssuggesties die al werden geformuleerd. 
Jan Rosseel, schepen, antwoordt dat dit wordt meegenomen en bekeken. Hierover zal op het gepaste 
moment meer uitleg gegeven worden. 
 
Tot slot geeft Kurt Windels, burgemeester, een actuele stand van zaken omtrent Covid19 in de gemeente. 
 
 
De zitting werd afgerond om 22.00 uur. 
 
 
 
 
 
 
Dominik Ronse Steven De Maesschalck 
algemeen directeur voorzitter 
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Opdrachthoudende vereniging 
“INTERCOMMUNALE MAATSCHAPPIJ VOOR GAS EN 

ELEKTRICITEIT VAN HET WESTEN” 
in het kort “GASELWEST” 

met zetel in het rechtsgebied van de Ondernemingsrechtbank te Gent 
afdeling Kortrijk 

te (8500) Kortrijk, President Kennedypark 12 
ingeschreven in het Rechtspersonenregister onder nummer 0215.266.160 

BTW-nummer BE 0215.266.160 
D. 19007133/002

xxx 
Inbreng in natura. 
Vaststelling verwezenlijking kapitaalverhoging. 

xxx 
Het jaar tweeduizend twintig. 
Op  
Vóór Ons, Meester * 
In tegenwoordigdheid van Meester Xavier DESMET, Notaris te Antwerpen, 

wettelijk belet. 
Te * 

ZIJN VERSCHENEN: 
De opdrachthoudende vereniging “INTERCOMMUNALE MAATSCHAPPIJ 

VOOR GAS EN ELEKTRICITEIT VAN HET WESTEN”, in het kort 
“GASELWEST”, met zetel in het rechtsgebied van de Ondernemingsrechtbank te Gent, 
afdeling Kortrijk, te (8500) Kortrijk, President Kennedypark 12.  

Ingeschreven in het Rechtspersonenregister onder nummer 0215.266.160.  
BTW-nummer BE 0215.266.160. 
Opgericht onder de vorm van een naamloze vennootschap ingevolge akte 

verleden voor Meester Yves AMEYE, Notaris te Roeselare, op 17 februari 1975, waarvan 
de statuten bekendgemaakt werden in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 26 juli 
daarna, onder nummer 3039-1. 

Omgevormd in een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid bij 
beslissing van de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders de dato 24 
november 1980, ingevolge proces-verbaal opgemaakt door zelfde notaris AMEYE, 
goedgekeurd bij Besluit van de Vlaamse Executieve van 5 mei 1982, en bij Besluit van de 
Waalse Executieve van 25 mei 1982, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch 
Staatsblad van 24 augustus daarna, onder nummer 1725-1. 

Omgevormd in een opdrachthoudende vereniging en waarvan het doel en de 
statuten gewijzigd werden bij beslissing van de buitengewone algemene vergadering der 
deelnemers de dato 10 december 2014, krachtens proces-verbaal opgesteld door Meester 
Katrien DEVAERE, Notaris te Kortrijk, bij uittreksel bekendgemaakt in de Bijlage tot het 
Belgisch Staatsblad op 5 februari 2015, onder nummer 15019970.  

ONTWERP
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Waarvan de einddatum met ingang van 1 januari 2019 verschoven werd naar 1 
april 2019 en de duurtijd verlengd werd tot 29 maart 2037 onder diverse opschortende 
voorwaarden en waarvan het doel en de statuten laatst gewijzigd werden bij beslissing van 
de buitengewone algemene vergadering der deelnemers de dato 28 juni 2018 krachtens 
proces-verbaal opgesteld door Meester Xavier DESMET, Notaris te Antwerpen, bij 
uittreksel bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad de dato 6 september 
daarna, onder nummer 18135345. 

Waarvan de activiteit elektriciteits- en gasdistributie op het grondgebied van de 
gemeenten Celles, Comines-Warneton en Mont-de-l’Enclus en de activiteit 
elektriciteitsdistributie op het grondgebied van de gemeente Ellezelles, ingevolge partiële 
splitsing van deze vereniging overgenomen werd door Ores Assets cvba bij beslissing van 
de buitengewone algemene vergadering der deelnemers de dato 9 januari 2019 krachtens 
proces-verbaal opgesteld door Meester Xavier DESMET, Notaris te Antwerpen, bij 
uittreksel bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad de dato 13 maart 
daarna, onder nummer 19037070. 

Waarvan het variabel kapitaal verhoogd werd en waarvan de statuten laatst 
gewijzigd werden bij beslissing van de buitengewone algemene vergadering der 
deelnemers de dato 30 december 2019 krachtens proces-verbaal opgesteld door Meester 
Xavier DESMET, Notaris te Antwerpen, bij uittreksel bekendgemaakt in de bijlage tot het 
Belgisch Staatsblad de dato 5 februari 2020, onder nummer 20020718.   

Waarvan de statuten sindsdien niet gewijzigd werden. 
Hier vertegenwoordigd door: 
** 
Handelend ingevolge de machten verleend door de buitengewone algemene 

vergadering de dato 30 december 2019, voormeld. 
Hierna genoemd “GASELWEST”. 
En:  
De steden/gemeenten Alveringem, Anzegem, Avelgem, De Haan, Deerlijk, 

Deinze (postcode 9800), Dentergem, Gavere, Heuvelland, Houthulst, Ieper, 
Ingelmunster, Kluisbergen, Koksijde, Kortrijk, Kruisem, Kuurne, Langemark-
Poelkapelle, Lo-Reninge, Maarkedal, Menen, Mesen, Meulebeke, Moorslede, 
Nazareth, Oostrozebeke, Oudenaarde, Pittem, Poperinge, Ronse, Ruiselede, Spiere-
Helkijn, Tielt, Veurne, Vleteren, Waregem, Wervik, Wielsbeke, Wingene, 
Wortegem-Petegem, Zonnebeke, Zulte, Zwalm en Zwevegem, hierna nader 
geïdentificeerd. 

Hierna afzonderlijk of samen genoemd “de inbrenger” of “de inbrengers”. 
Wijze van voorlezing van de akte. 

Ingelicht over hun recht om hetzij een volledige, hetzij een gedeeltelijke 
voorlezing van de akte te vragen, steeds met toelichting door de notaris en mogelijkheid 
tot het vragen van bijkomende uitleg vanwege de notaris: 

-heeft minstens één partij verzocht de akte volledig voor te lezen;
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-heeft minstens één partij geoordeeld het ontwerp van akte niet tijdig ontvangen
te hebben en om een integrale voorlezing verzocht; 

Waarop de instrumenterende notaris de akte verder integraal heeft voorgelezen 
en toegelicht. 

-hebben alle partijen meegedeeld het ontwerp van akte voldoende tijdig
ontvangen te hebben en een gedeeltelijke lezing ervan te verkiezen. 

Waarop de instrumenterende notaris de akte verder gedeeltelijk heeft voorgelezen 
en toegelicht. Eventuele wijzigingen aan het vooraf meegedeelde ontwerp van akte 
worden evenwel steeds integraal voorgelezen. 

VOORAFGAANDE UITEENZETTING. 
1. De buitengewone algemene vergadering der deelnemers van GASELWEST, de

dato 30 december 2019 heeft onder meer beslist krachtens proces-verbaal opgesteld door 
ondergetekende Xavier DESMET, voormeld: 

“DERDE BESLUIT. 
De vergadering: 
a. neemt akte van de beslissing van de stad Deinze tot uittreding uit de

opdrachthoudende vereniging GASELWEST voor al haar activiteiten en tot de uitbreiding 
van haar aansluiting bij de opdrachthoudende vereniging IMEWO voor het grondgebied 
met postcode 9800 en dit met ingang van 1 januari 2021. De administratieve en formele 
uitwerking hiervoor zal opgestart worden en vastgesteld worden in een latere akte. 

b. aanvaardt de uitbreiding van de aansluiting van de Gemeenten Ichtegem,
Koksijde en Veurne voor de activiteit ‘Fluvius Net’ met ingang van 1 januari 2020; 

c. bevestigt haar beslissing de dato 17 juni 2019 houdende aanvaarding van de
toetreding per 1 juli 2019 van de stad Wervik (gemeenteraad 4 juni 2019), de gemeente 
Mesen (gemeenteraad 27 mei 2019) en de gemeente Zonnebeke (gemeenteraad 13 mei 
2019) voor de activiteit openbare verlichting (verlichtingstoestellen, lichtbronnen en 
steunen) en diensten als onderdeel van ‘licht als dienstverlening’, inclusief voor de semi-
openbare verlichtingsinstallaties en inclusief het energieverbruik, en voor de gemeente 
Zonnebeke ook inclusief de reeds aangebrachte applicaties, tegen een vergoeding in cash 
(25% van de inbrengwaarde) en niet-stemgerechtigde aandelen (75% van de 
inbrengwaarde) overeenkomstig het aanbod ‘Fluvius Openbare verlichting en diensten 
door de distributienetbeheerders aan lokale besturen’. 

d. bevestigt haar beslissing de dato 17 juni 2019 houdende aanvaarding van de
toetreding per 1 juli 2019 van de gemeente Veurne (gemeenteraad 27 mei 2019) voor de 
activiteit openbare verlichting (verlichtingstoestellen, lichtbronnen en steunen) en 
diensten als onderdeel van ‘licht als dienstverlening’, inclusief voor de semi-openbare 
verlichtingsinstallaties en exclusief het energieverbruik tegen een vergoeding in cash 
(25% van de inbrengwaarde) en niet-stemgerechtigde aandelen (75% van de 
inbrengwaarde) overeenkomstig het aanbod ‘Fluvius Openbare verlichting en diensten 
door de distributienetbeheerders aan lokale besturen’. 

e. bevestigt haar beslissing de dato 17 juni 2019 houdende aanvaarding van de
toetreding per 1 juli 2019 van de stad Menen (gemeenteraad 5 juni 2019) voor de 
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activiteit openbare verlichting (verlichtingstoestellen, lichtbronnen en steunen) en 
diensten als onderdeel van ‘licht als dienstverlening’, exclusief voor de semi-openbare 
verlichtingsinstallaties en exclusief het energieverbruik tegen een vergoeding in cash 
(25% van de inbrengwaarde) en niet-stemgerechtigde aandelen (75% van de 
inbrengwaarde) overeenkomstig het aanbod ‘Fluvius Openbare verlichting en diensten 
door de distributienetbeheerders aan lokale besturen’. 

f. aanvaardt de uitbreiding van de aansluiting bij deze opdrachthoudende
vereniging per 12 december 2019 van de gemeente Alveringem (gemeenteraad 26 
september 2019), de gemeente Avelgem (gemeenteraad 23 september 2019), de gemeente 
Heuvelland (gemeenteraad 25 november 2019), de gemeente Houthulst (gemeenteraad 
21 november 2019), de stad Ieper (gemeenteraad 7 oktober 2019), de gemeente Koksijde 
(gemeenteraad van 19 november 2019), de gemeente Kuurne (gemeenteraad 26 juni 
2019), de gemeente Langemark-Poelkapelle (gemeenteraad 14 oktober 2019), de 
gemeente Lo-Reninge (gemeenteraad 4 juli 2019), de gemeente Moorslede 
(gemeenteraad 17 oktober 2019), de stad Poperinge (gemeenteraad 25 november 2019) 
en de gemeente Vleteren (gemeenteraad 28 augustus 2019) voor de activiteit openbare 
verlichting (verlichtingstoestellen, lichtbronnen en steunen) en diensten als onderdeel van 
‘licht als dienstverlening’, inclusief voor de semi-openbare verlichtingsinstallaties en 
inclusief het energieverbruik (voor de gemeente Houthulst vanaf 2020 mogelijk inclusief 
het energieverbruik) tegen een vergoeding in cash (25% van de inbrengwaarde) en niet-
stemgerechtigde aandelen (75% van de inbrengwaarde) overeenkomstig het aanbod 
‘Fluvius Openbare verlichting en diensten door de distributienetbeheerders aan lokale 
besturen’. 

g. aanvaardt de uitbreiding van de aansluiting bij deze opdrachthoudende
vereniging per 12 december 2019 van de gemeente Anzegem (gemeenteraad 10 
september 2019), de gemeente De Haan (gemeenteraad 5 september 2019), de gemeente 
Deerlijk (gemeenteraad 24 oktober 2019), de stad Deinze (gemeenteraad van 26 
september 2019), de gemeente Dentergem (gemeenteraad 16 oktober 2019), de gemeente 
Gavere (gemeenteraad 18 november 2019), de gemeente Ingelmunster (gemeenteraad 22 
oktober 2019), de gemeente Kluisbergen (gemeenteraad 26 september 2019), de 
gemeente Kruisem (gemeenteraad 18 november 2019), de gemeente Maarkedal 
(gemeenteraad 22 oktober 2019), de gemeente Meulebeke (gemeenteraad 9 oktober 
2019), de gemeente Nazareth (gemeenteraad 26 augustus 2019), de gemeente 
Oostrozebeke (gemeenteraad 4 juli 2019), de stad Oudenaarde (gemeenteraad 25 
november 2019),de gemeente Pittem (gemeenteraad 7 oktober 2019), de stad Ronse 
(gemeenteraad 18 november 2019), de gemeente Ruiselede (gemeenteraad 17 oktober 
2019), de gemeente Spiere-Helkijn (gemeenteraad 18 september 2019), de stad Tielt 
(gemeenteraad 7 november 2019), de stad Waregem (gemeenteraad 1 oktober 2019), de 
gemeente Wielsbeke (gemeenteraad 26 september 2019), de gemeente Wingene 
(gemeenteraad 28 oktober 2019), de gemeente Wortegem-Petegem (gemeenteraad 24 
oktober 2019), de gemeente Zulte (gemeenteraad 22 oktober 2019), de gemeente Zwalm 
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(gemeenteraad 24 oktober 2019) en de gemeente Zwevegem (gemeenteraad 28 oktober 
2019) voor de activiteit openbare verlichting (verlichtingstoestellen, lichtbronnen en 
steunen) en diensten als onderdeel van ‘licht als dienstverlening’, inclusief voor de semi-
openbare verlichtingsinstallaties maar exclusief het energieverbruik tegen een vergoeding 
in cash (25% van de inbrengwaarde) en niet-stemgerechtigde aandelen (75% van de 
inbrengwaarde) overeenkomstig het aanbod ‘Fluvius Openbare verlichting en diensten 
door de distributienetbeheerders aan lokale besturen’. 

h. aanvaardt de uitbreiding van de aansluiting bij deze opdrachthoudende
vereniging per 12 december 2019 van de stad Kortrijk (gemeenteraad 18 november 2019) 
voor de activiteit openbare verlichting (verlichtingstoestellen, lichtbronnen en steunen) en 
diensten als onderdeel van ‘licht als dienstverlening’, exclusief voor de semi-openbare 
verlichtingsinstallaties en exclusief het energieverbruik tegen een vergoeding in cash 
(25% van de inbrengwaarde) en niet-stemgerechtigde aandelen (75% van de 
inbrengwaarde) overeenkomstig het aanbod ‘Fluvius Openbare verlichting en diensten 
door de distributienetbeheerders aan lokale besturen’. 

i. stelt de voorwaarden voor de aanvaarding van de inbreng van de
verlichtingstoestellen, lichtbronnen en steunen vast als volgt: 

-de inbreng en het beheer van de verlichtingstoestellen, lichtbronnen en steunen
worden principieel beheerst door het “Reglement Openbare Verlichting en diensten door 
de distributienetbeheerders aan lokale besturen” en door de “Algemene 
inbrengvoorwaarden van de verlichtingstoestellen, lichtbronnen en steunen” die aan dit 
proces-verbaal zullen gehecht blijven als bijlagen 4.a. en 4.b.; 

j. beslist -onder opschortende voorwaarde van de effectieve verwezenlijking van
de kapitaalverhoging- ter vergoeding van de inbreng in natura door de Gemeenten/Steden 
Alveringem, Anzegem, Avelgem, De Haan, Deerlijk, Deinze (postcode 9800), Dentergem, 
Gavere, Heuvelland, Houthulst, Ieper, Ingelmunster, Kluisbergen, Koksijde, Kortrijk, 
Kruisem, Kuurne, Langemark-Poelkapelle, Lo-Reninge, Maarkedal, Menen, Mesen, 
Meulebeke, Moorslede, Nazareth, Oostrozebeke, Oudenaarde, Pittem, Poperinge, Ronse, 
Ruiselede, Spiere-Helkijn, Tielt, Veurne, Vleteren, Waregem, Wervik, Wielsbeke, Wingene, 
Wortegem-Petegem, Zonnebeke, Zulte, Zwalm en Zwevegem van de verlichtingstoestellen, 
lichtbronnen en steunen, op hun respectieve grondgebieden in deze Opdrachthoudende 
vereniging, overeenkomstig de hiervoor sub i. vastgestelde voorwaarden, ter waarde van 
TWEEËNVEERTIG MILJOEN TACHTIG DUIZEND ZESHONDERD EENENVIJFTIG 
EURO EEN EN ZESTIG CENT (42.080.651,61 €) op basis van een waardering per 1 juli 
2019 voor de Stad/Gemeente Menen, Mesen, Veurne, Wervik en Zonnebeke en per 12 
december 2019 voor de overige gemeenten/steden: 

a. het variabel kapitaal te verhogen ten bedrage van EENENDERTIG MILJOEN
VIJFHONDERD NEGENENVIJFTIG DUIZEND NEGENHONDERD VIJFENTWINTIG 
EURO (€ 31.559.925,00) door creatie van één miljoen tweehonderd tweeënzestig duizend 
driehonderd zevenennegentig (1.262.397)  nieuwe niet-stemgerechtigde en niet-dividend 
gerechtigde aandelen Aov, met een nominale waarde van vijfentwintig euro (€ 25) elk, met 
ingenottreding op datum van inwerkingtreding van de inbreng zoals hiervoor bepaald, en 
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voor het overige in alles gelijk aan de bestaande aandelen, welke één miljoen tweehonderd 
tweeënzestig duizend driehonderd zevenennegentig (1.262.397) nieuwe aandelen, volledig 
volgestort, zullen toegekend worden aan de inbrengende gemeenten/steden ter vergoeding 
van minimaal vijfenzeventig ten honderd van hun respectieve inbreng. 

b. een opleg in kontanten te betalen van TIEN MILJOEN VIJFHONDERD
TWINTIG DUIZEND ZEVENHONDERD ZESENTWINTIG EURO EENENZESTIG CENT 
(€ 10.520.726,61), aan de inbrengende gemeenten/steden ter vergoeding van maximaal 
vijfentwintig ten honderd van hun respectieve inbreng. 

Zoals de vergoeding per Stad/Gemeente in detail is beschreven in voormelde 
verslagen van de Raad van Bestuur en de commissaris. 

De aandelen dienen volledig volgestort te worden bij de inschrijving op de 
aandelen. 

Het bedrag van de kosten, vergoedingen of lasten in welke vorm ook, die voor 
rekening van de vennootschap komen of worden gebracht wegens de voorgaande 
kapitaalverhoging, beloopt ongeveer zesentwintig duizend euro.  

De verwezenlijking van de inbrengen in natura zal plaats vinden in een latere 
fase. 

Volmacht wordt verleend aan Mevrouw Inge DE RIJCKE, Mevrouw Kim 
VERBELEN, de Heer Nick VANDEVELDE, de Heer Dieter BORNAUW en Mevrouw 
Sofie ARICKX, kunnende elk afzonderlijk handelen, voor het vertegenwoordigen van de 
vereniging bij de verwezenlijking van de inbrengen in natura, met macht om in naam en 
voor rekening van de vereniging de inbrengen te aanvaarden onder voorbeschreven 
voorwaarden en de al dan niet verwezenlijking van de kapitaalverhoging bij notariële 
akte vast te stellen. 

Daartoe alle rechtshandelingen te sluiten, alle akten en stukken te tekenen, alle 
pleegvormen te vervullen, één of meerdere personen in de plaats te stellen voor het 
uitvoeren van alle of een deel van de tegenwoordige machten, de in de plaats gestelden af 
te zetten en anderen in hun plaats te stellen, woonplaats te kiezen; en in het algemeen alle 
daden van beschikking te verrichten die in het kader van deze volmacht vallen, alsook alle 
beheershandelingen in de ruimste zin te verrichten; kortom alles te doen wat noodzakelijk 
of nuttig zal zijn, zelfs niet uitdrukkelijk in deze vermeld. 

Dit besluit wordt door de vergadering met eenparigheid van stemmen genomen.” 
2. De comparanten verzoeken ons hen thans akte te willen verlenen van de

inbreng van de openbare verlichtingsinstallaties door de inbrengers in GASELWEST 
overeenkomstig de hiervoor sub 1. uiteengezette voorwaarden. 

INBRENG IN NATURA. 
Gevolg gevend aan dit verzoek hebben we akte genomen van volgende 

inbrengen: 
De Gemeente Alveringem. 

Ingeschreven in het Rechtspersonenregister onder nummer 0207.495.074. 
Vertegenwoordigd door: 

Ontwerpversie mei 2020 
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-*, Voorzitter van de Gemeenteraad, wonende te * (of *, Gemeenteraadslid, 
wonende te *, daartoe gemachtigd door de Voorzitter van de Gemeenteraad op *) 

-*, Algemeen directeur, wonende te * (of *, Personeelslid van de Gemeente, 
wonende te *, daartoe gemachtigd door de Algemeen directeur op *). 

Gemachtigd om tot deze inbreng over te gaan bij besluit van de Gemeenteraad  de 
dato 26 september 2019. 

Welke na lezing gehoord te hebben van wat voorafgaat, erkend te hebben de 
statuten en de financiële situatie van deze vereniging perfect te kennen, verklaart in te 
brengen in deze vereniging, overeenkomstig de voorwaarden vervat in voormeld besluit 
van de buitengewone algemene vergadering, in uitbreiding van de inbreng die de 
gemeente deed overeenkomstig artikel 9 van de statuten: 

• de verlichtingstoestellen, lichtbronnen en steunen;
• de semi-openbare verlichtinginstallaties die voldoen aan de vereisten die

zijn weergegeven in het reglement. 
Gelegen op het grondgebied van de Gemeente Alveringem. 
Gewaardeerd zoals hierna gemeld. 

Oorsprong van eigendom. 
De Gemeente Alveringem verklaart eigenaar te zijn van voorbeschreven goederen 

om ze op eigen kosten op haar grondgebied te hebben laten oprichten. 
In ruil voor: 
a. de hierna vermelde volledig volgestorte niet-stemgerechtigde en niet-dividend

gerechtigde aandelen Aov met een nominale waarde van vijfentwintig euro elk, met 
ingenottreding op 12 december 2019, en voor het overige in alles gelijk aan de bestaande 
aandelen; 

b. de hierna vermelde opleg in kontanten.
Gemeente Alveringem Definitieve waardering 
Inbrengwaarde 228.841,35 euro 
Aantal aandelen Aov 6.865 
Waarde in aandelen 171.625,00 euro 
Waarde in cash   57.216,35 euro 
Datum toetreding/inbreng 12 december 2019 

De Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie wordt vrijgesteld 
van het nemen van een ambtshalve inschrijving bij de overschrijving van deze akte om 
welke reden ook. 

De Gemeente Anzegem. 
Ingeschreven in het Rechtspersonenregister onder nummer 0207.484.780. 
Vertegenwoordigd door: 
-*, Voorzitter van de Gemeenteraad, wonende te * (of *, Gemeenteraadslid, 

wonende te *, daartoe gemachtigd door de Voorzitter van de Gemeenteraad op *) 
-*, Algemeen directeur, wonende te * (of *, Personeelslid van de Gemeente, 

wonende te *, daartoe gemachtigd door de Algemeen directeur op *). 

Vervolg zitting van 20 oktober 2020

Bijlage om te worden gevoegd bij punt 2 van de agenda

Verifieer dit rechtsgeldig elektronisch ondertekend document van 86 blz op code.esignflow.be met verificatiecode 1401-0671-2313-9183.

https://app.esignflow.be/nl-be/code/1401067123139183


ONTWERP

      Ontwerpversie mei 2020 

8 

Gemachtigd om tot deze inbreng over te gaan bij besluit van de Gemeenteraad  de 
dato 10 september 2019. 

Welke na lezing gehoord te hebben van wat voorafgaat, erkend te hebben de 
statuten en de financiële situatie van deze vereniging perfect te kennen, verklaart in te 
brengen in deze vereniging, overeenkomstig de voorwaarden vervat in voorgaand besluit 
onder punt B. in uitbreiding van de inbreng die de gemeente deed overeenkomstig artikel 
9 van de statuten: 

• de verlichtingstoestellen, lichtbronnen en steunen;
• de semi-openbare verlichtinginstallaties die voldoen aan de vereisten die

zijn weergegeven in het reglement. 
Gelegen op het grondgebied van de Gemeente Anzegem. 
Gewaardeerd zoals hierna gemeld. 

Oorsprong van eigendom. 
De Gemeente Anzegem verklaart eigenaar te zijn van voorbeschreven goederen 

om ze op eigen kosten op haar grondgebied te hebben laten oprichten. 
In ruil voor: 
a. de hierna vermelde volledig volgestorte niet-stemgerechtigde en niet-dividend

gerechtigde aandelen Aov met een nominale waarde van vijfentwintig euro elk, met 
ingenottreding op 12 december 2019, en voor het overige in alles gelijk aan de bestaande 
aandelen; 

b. de hierna vermelde opleg in kontanten.
Gemeente Anzegem Definitieve waardering 
Inbrengwaarde 624.921,10 euro 
Aantal aandelen Aov 18.747 
Waarde in aandelen 468.675,00 euro 
Waarde in cash 156.246,10 euro 
Datum toetreding/inbreng 12 december 2019 

De Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie wordt vrijgesteld 
van het nemen van een ambtshalve inschrijving bij de overschrijving van deze akte om 
welke reden ook. 

De Gemeente Avelgem. 
Ingeschreven in het Rechtspersonenregister onder nummer 0207.485.770. 
Vertegenwoordigd door: 
-*, Voorzitter van de Gemeenteraad, wonende te * (of *, Gemeenteraadslid, 

wonende te *, daartoe gemachtigd door de Voorzitter van de Gemeenteraad op *) 
-*, Algemeen directeur, wonende te * (of *, Personeelslid van de Gemeente, 

wonende te *, daartoe gemachtigd door de Algemeen directeur op *). 
Gemachtigd om tot deze inbreng over te gaan bij besluit van de Gemeenteraad  de 

dato 23 september 2019. 
Welke na lezing gehoord te hebben van wat voorafgaat, erkend te hebben de 

statuten en de financiële situatie van deze vereniging perfect te kennen, verklaart in te 
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brengen in deze vereniging, overeenkomstig de voorwaarden vervat in voorgaand besluit 
onder punt B. in uitbreiding van de inbreng die de gemeente deed overeenkomstig artikel 
9 van de statuten: 

• de verlichtingstoestellen, lichtbronnen en steunen;
• de semi-openbare verlichtinginstallaties die voldoen aan de vereisten die

zijn weergegeven in het reglement. 
Gelegen op het grondgebied van de Gemeente Avelgem. 
Gewaardeerd zoals hierna gemeld. 

Oorsprong van eigendom. 
De Gemeente Avelgem verklaart eigenaar te zijn van voorbeschreven goederen 

om ze op eigen kosten op haar grondgebied te hebben laten oprichten. 
In ruil voor: 
a. de hierna vermelde volledig volgestorte niet-stemgerechtigde en niet-dividend

gerechtigde aandelen Aov met een nominale waarde van vijfentwintig euro elk, met 
ingenottreding op 12 december 2019, en voor het overige in alles gelijk aan de bestaande 
aandelen; 

b. de hierna vermelde opleg in kontanten.
Gemeente Avelgem Definitieve waardering 
Inbrengwaarde 338.952,94 euro 
Aantal aandelen Aov 10.168 
Waarde in aandelen 254.200,00 euro 
Waarde in cash   84.752,94 euro 
Datum toetreding/inbreng 12 december 2019 

De Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie wordt vrijgesteld 
van het nemen van een ambtshalve inschrijving bij de overschrijving van deze akte om 
welke reden ook. 

De Gemeente De Haan. 
Ingeschreven in het Rechtspersonenregister onder nummer 0216.770.848. 
Vertegenwoordigd door: 
-*, Voorzitter van de Gemeenteraad, wonende te * (of *, Gemeenteraadslid, 

wonende te *, daartoe gemachtigd door de Voorzitter van de Gemeenteraad op *) 
-*, Algemeen directeur, wonende te * (of *, Personeelslid van de Gemeente, 

wonende te *, daartoe gemachtigd door de Algemeen directeur op *). 
Gemachtigd om tot deze inbreng over te gaan bij besluit van de Gemeenteraad  de 

dato 5 september 2019. 
Welke na lezing gehoord te hebben van wat voorafgaat, erkend te hebben de 

statuten en de financiële situatie van deze vereniging perfect te kennen, verklaart in te 
brengen in deze vereniging, overeenkomstig de voorwaarden vervat in voorgaand besluit 
onder punt B. in uitbreiding van de inbreng die de gemeente deed overeenkomstig artikel 
9 van de statuten: 

• de verlichtingstoestellen, lichtbronnen en steunen;
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• de semi-openbare verlichtinginstallaties die voldoen aan de vereisten die
zijn weergegeven in het reglement. 

Gelegen op het grondgebied van de Gemeente De Haan. 
Gewaardeerd zoals hierna gemeld. 

Oorsprong van eigendom. 
De Gemeente De Haan verklaart eigenaar te zijn van voorbeschreven goederen 

om ze op eigen kosten op haar grondgebied te hebben laten oprichten. 
In ruil voor: 
a. de hierna vermelde volledig volgestorte niet-stemgerechtigde en niet-dividend

gerechtigde aandelen Aov met een nominale waarde van vijfentwintig euro elk, met 
ingenottreding op 12 december 2019, en voor het overige in alles gelijk aan de bestaande 
aandelen; 

b. de hierna vermelde opleg in kontanten.
Gemeente De Haan Definitieve waardering 
Inbrengwaarde 1.702.816,78 euro 
Aantal aandelen Aov 51.084 
Waarde in aandelen 1.277.100,00 euro 
Waarde in cash    425.716,78 euro 
Datum toetreding/inbreng 12 december 2019 
De Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie wordt vrijgesteld 

van het nemen van een ambtshalve inschrijving bij de overschrijving van deze akte om 
welke reden ook. 

De Gemeente Deerlijk. 
Ingeschreven in het Rechtspersonenregister onder nummer 0207.488.443. 
Vertegenwoordigd door: 
-*, Voorzitter van de Gemeenteraad, wonende te * (of *, Gemeenteraadslid, 

wonende te *, daartoe gemachtigd door de Voorzitter van de Gemeenteraad op *) 
-*, Algemeen directeur, wonende te * (of *, Personeelslid van de Gemeente, 

wonende te *, daartoe gemachtigd door de Algemeen directeur op *). 
Gemachtigd om tot deze inbreng over te gaan bij besluit van de Gemeenteraad  de 

dato 24 oktober 2019. 
Welke na lezing gehoord te hebben van wat voorafgaat, erkend te hebben de 

statuten en de financiële situatie van deze vereniging perfect te kennen, verklaart in te 
brengen in deze vereniging, overeenkomstig de voorwaarden vervat in voorgaand besluit 
onder punt B. in uitbreiding van de inbreng die de gemeente deed overeenkomstig artikel 
9 van de statuten: 

• de verlichtingstoestellen, lichtbronnen en steunen;
• de semi-openbare verlichtinginstallaties die voldoen aan de vereisten die

zijn weergegeven in het reglement. 
Gelegen op het grondgebied van de Gemeente Deerlijk. 
Gewaardeerd zoals hierna gemeld. 
Ontwerpversie mei 2020 
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Oorsprong van eigendom. 
De Gemeente Deerlijk verklaart eigenaar te zijn van voorbeschreven goederen om 

ze op eigen kosten op haar grondgebied te hebben laten oprichten. 
In ruil voor: 
a. de hierna vermelde volledig volgestorte niet-stemgerechtigde en niet-dividend

gerechtigde aandelen Aov met een nominale waarde van vijfentwintig euro elk, met 
ingenottreding op 12 december 2019, en voor het overige in alles gelijk aan de bestaande 
aandelen; 

b. de hierna vermelde opleg in kontanten.
Gemeente Deerlijk Definitieve waardering 
Inbrengwaarde 479.730,34 euro 
Aantal aandelen Aov 14.391 
Waarde in aandelen 359.775,00 euro 
Waarde in cash 119.955,34 euro 
Datum toetreding/inbreng 12 december 2019 

De Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie wordt vrijgesteld 
van het nemen van een ambtshalve inschrijving bij de overschrijving van deze akte om 
welke reden ook. 

De Stad Deinze (postcode 9800). 
Ingeschreven in het Rechtspersonenregister onder nummer 0697.608.162. 
Vertegenwoordigd door: 
-*, Voorzitter van de Gemeenteraad, wonende te * (of *, Gemeenteraadslid, 

wonende te *, daartoe gemachtigd door de Voorzitter van de Gemeenteraad op *) 
-*, Algemeen directeur, wonende te * (of *, Personeelslid van de Gemeente, 

wonende te *, daartoe gemachtigd door de Algemeen directeur op *). 
Gemachtigd om tot deze inbreng over te gaan bij besluit van de Gemeenteraad  de 

dato 26 september 2019. 
Welke na lezing gehoord te hebben van wat voorafgaat, erkend te hebben de 

statuten en de financiële situatie van deze vereniging perfect te kennen, verklaart in te 
brengen in deze vereniging, overeenkomstig de voorwaarden vervat in voorgaand besluit 
onder punt B. in uitbreiding van de inbreng die de gemeente deed overeenkomstig artikel 
9 van de statuten: 

• de verlichtingstoestellen, lichtbronnen en steunen;
• de semi-openbare verlichtinginstallaties die voldoen aan de vereisten die

zijn weergegeven in het reglement. 
Gelegen op het grondgebied van de Stad Deinze (postcode 9800) . 
Gewaardeerd zoals hierna gemeld. 

Oorsprong van eigendom. 
De Stad Deinze (postcode 9800) verklaart eigenaar te zijn van voorbeschreven 

goederen om ze op eigen kosten op haar grondgebied te hebben laten oprichten. 
In ruil voor: 

Ontwerpversie mei 2020 
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a. de hierna vermelde volledig volgestorte niet-stemgerechtigde en niet-dividend
gerechtigde aandelen Aov met een nominale waarde van vijfentwintig euro elk, met 
ingenottreding op 12 december 2019, en voor het overige in alles gelijk aan de bestaande 
aandelen; 

b. de hierna vermelde opleg in kontanten.
Stad Deinze (postcode 
9800) 

Definitieve waardering 

Inbrengwaarde 2.409.552,88 euro 
Aantal aandelen Aov 72.286 
Waarde in aandelen 1.807.150,00 euro 
Waarde in cash   602.402,88 euro 
Datum toetreding/inbreng 12 december 2019 

De Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie wordt vrijgesteld 
van het nemen van een ambtshalve inschrijving bij de overschrijving van deze akte om 
welke reden ook. 

De Gemeente Dentergem. 
Ingeschreven in het Rechtspersonenregister onder nummer 0207.434.203. 
Vertegenwoordigd door: 
-*, Voorzitter van de Gemeenteraad, wonende te * (of *, Gemeenteraadslid, 

wonende te *, daartoe gemachtigd door de Voorzitter van de Gemeenteraad op *) 
-*, Algemeen directeur, wonende te * (of *, Personeelslid van de Gemeente, 

wonende te *, daartoe gemachtigd door de Algemeen directeur op *). 
Gemachtigd om tot deze inbreng over te gaan bij besluit van de Gemeenteraad  de 

dato 16 oktober 2019. 
Welke na lezing gehoord te hebben van wat voorafgaat, erkend te hebben de 

statuten en de financiële situatie van deze vereniging perfect te kennen, verklaart in te 
brengen in deze vereniging, overeenkomstig de voorwaarden vervat in voorgaand besluit 
onder punt B. in uitbreiding van de inbreng die de gemeente deed overeenkomstig artikel 
9 van de statuten: 

• de verlichtingstoestellen, lichtbronnen en steunen;
• de semi-openbare verlichtinginstallaties die voldoen aan de vereisten die

zijn weergegeven in het reglement. 
Gelegen op het grondgebied van de Gemeente Dentergem. 
Gewaardeerd zoals hierna gemeld. 

Oorsprong van eigendom. 
De Gemeente Dentergem verklaart eigenaar te zijn van voorbeschreven goederen 

om ze op eigen kosten op haar grondgebied te hebben laten oprichten. 
In ruil voor: 
a. de hierna vermelde volledig volgestorte niet-stemgerechtigde en niet-dividend

gerechtigde aandelen Aov met een nominale waarde van vijfentwintig euro elk, met 
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ingenottreding op 12 december 2019, en voor het overige in alles gelijk aan de bestaande 
aandelen; 

b. de hierna vermelde opleg in kontanten.
Gemeente Dentergem Definitieve waardering 
Inbrengwaarde 310.054,93 euro 
Aantal aandelen Aov 9.301 
Waarde in aandelen 232.525,00 euro 
Waarde in cash   77.529,93 euro 
Datum toetreding/inbreng 12 december 2019 

De Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie wordt vrijgesteld 
van het nemen van een ambtshalve inschrijving bij de overschrijving van deze akte om 
welke reden ook. 

De Gemeente Gavere. 
Ingeschreven in het Rechtspersonenregister onder nummer 0207.451.326. 
Vertegenwoordigd door: 
-*, Voorzitter van de Gemeenteraad, wonende te * (of *, Gemeenteraadslid, 

wonende te *, daartoe gemachtigd door de Voorzitter van de Gemeenteraad op *) 
-*, Algemeen directeur, wonende te * (of *, Personeelslid van de Gemeente, 

wonende te *, daartoe gemachtigd door de Algemeen directeur op *). 
Gemachtigd om tot deze inbreng over te gaan bij besluit van de Gemeenteraad  de 

dato 18 november 2019. 
Welke na lezing gehoord te hebben van wat voorafgaat, erkend te hebben de 

statuten en de financiële situatie van deze vereniging perfect te kennen, verklaart in te 
brengen in deze vereniging, overeenkomstig de voorwaarden vervat in voorgaand besluit 
onder punt B. in uitbreiding van de inbreng die de gemeente deed overeenkomstig artikel 
9 van de statuten: 

• de verlichtingstoestellen, lichtbronnen en steunen;
• de semi-openbare verlichtinginstallaties die voldoen aan de vereisten die

zijn weergegeven in het reglement. 
Gelegen op het grondgebied van de Gemeente Gavere. 
Gewaardeerd zoals hierna gemeld. 

Oorsprong van eigendom. 
De Gemeente Gavere verklaart eigenaar te zijn van voorbeschreven goederen om 

ze op eigen kosten op haar grondgebied te hebben laten oprichten. 
In ruil voor: 
a. de hierna vermelde volledig volgestorte niet-stemgerechtigde en niet-dividend

gerechtigde aandelen Aov met een nominale waarde van vijfentwintig euro elk, met 
ingenottreding op 12 december 2019, en voor het overige in alles gelijk aan de bestaande 
aandelen; 

b. de hierna vermelde opleg in kontanten.

Ontwerpversie mei 2020 

Vervolg zitting van 20 oktober 2020

Bijlage om te worden gevoegd bij punt 2 van de agenda

Verifieer dit rechtsgeldig elektronisch ondertekend document van 86 blz op code.esignflow.be met verificatiecode 1401-0671-2313-9183.

https://app.esignflow.be/nl-be/code/1401067123139183


ONTWERP

      Ontwerpversie mei 2020 

14 

Gemeente Gavere Definitieve waardering 
Inbrengwaarde 983.699,53 euro 
Aantal aandelen Aov 29.510 
Waarde in aandelen 737.750,00 euro 
Waarde in cash 245.949,53 euro 
Datum toetreding/inbreng 12 december 2019 

De Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie wordt vrijgesteld 
van het nemen van een ambtshalve inschrijving bij de overschrijving van deze akte om 
welke reden ook. 

De Gemeente Heuvelland. 
Ingeschreven in het Rechtspersonenregister onder nummer 0216.770.056 
Vertegenwoordigd door: 
-*, Voorzitter van de Gemeenteraad, wonende te * (of *, Gemeenteraadslid, 

wonende te *, daartoe gemachtigd door de Voorzitter van de Gemeenteraad op *) 
-*, Algemeen directeur, wonende te * (of *, Personeelslid van de Gemeente, 

wonende te *, daartoe gemachtigd door de Algemeen directeur op *). 
Gemachtigd om tot deze inbreng over te gaan bij besluit van de Gemeenteraad  de 

dato 25 november 2019. 
Welke na lezing gehoord te hebben van wat voorafgaat, erkend te hebben de 

statuten en de financiële situatie van deze vereniging perfect te kennen, verklaart in te 
brengen in deze vereniging, overeenkomstig de voorwaarden vervat in voorgaand besluit 
onder punt B. in uitbreiding van de inbreng die de gemeente deed overeenkomstig artikel 
9 van de statuten: 

• de verlichtingstoestellen, lichtbronnen en steunen;
• de semi-openbare verlichtinginstallaties die voldoen aan de vereisten die

zijn weergegeven in het reglement. 
Gelegen op het grondgebied van de Gemeente Heuvelland. 
Gewaardeerd zoals hierna gemeld. 

Oorsprong van eigendom. 
De Gemeente Heuvelland verklaart eigenaar te zijn van voorbeschreven goederen 

om ze op eigen kosten op haar grondgebied te hebben laten oprichten. 
In ruil voor: 
a. de hierna vermelde volledig volgestorte niet-stemgerechtigde en niet-dividend

gerechtigde aandelen Aov met een nominale waarde van vijfentwintig euro elk, met 
ingenottreding op 12 december 2019, en voor het overige in alles gelijk aan de bestaande 
aandelen; 

b. de hierna vermelde opleg in kontanten.
Gemeente Heuvelland Definitieve waardering 
Inbrengwaarde 378.942,22 euro 
Aantal aandelen Aov 11.368 
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Waarde in aandelen 284.200,00 euro 
Waarde in cash  94.742,22 euro 
Datum toetreding/inbreng 12 december 2019 
De Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie wordt vrijgesteld 

van het nemen van een ambtshalve inschrijving bij de overschrijving van deze akte om 
welke reden ook. 

De Gemeente Houthulst. 
Ingeschreven in het Rechtspersonenregister onder nummer 0207.532.092. 
Vertegenwoordigd door: 
-*, Voorzitter van de Gemeenteraad, wonende te * (of *, Gemeenteraadslid, 

wonende te *, daartoe gemachtigd door de Voorzitter van de Gemeenteraad op *) 
-*, Algemeen directeur, wonende te * (of *, Personeelslid van de Gemeente, 

wonende te *, daartoe gemachtigd door de Algemeen directeur op *). 
Gemachtigd om tot deze inbreng over te gaan bij besluit van de Gemeenteraad  de 

dato 21 november 2019. 
Welke na lezing gehoord te hebben van wat voorafgaat, erkend te hebben de 

statuten en de financiële situatie van deze vereniging perfect te kennen, verklaart in te 
brengen in deze vereniging, overeenkomstig de voorwaarden vervat in voorgaand besluit 
onder punt B. in uitbreiding van de inbreng die de gemeente deed overeenkomstig artikel 
9 van de statuten: 

• de verlichtingstoestellen, lichtbronnen en steunen;
• de semi-openbare verlichtinginstallaties die voldoen aan de vereisten die

zijn weergegeven in het reglement. 
Gelegen op het grondgebied van de Gemeente Houthulst. 
Gewaardeerd zoals hierna gemeld. 

Oorsprong van eigendom. 
De Gemeente Houthulst verklaart eigenaar te zijn van voorbeschreven goederen 

om ze op eigen kosten op haar grondgebied te hebben laten oprichten. 
In ruil voor: 
a. de hierna vermelde volledig volgestorte niet-stemgerechtigde en niet-dividend

gerechtigde aandelen Aov met een nominale waarde van vijfentwintig euro elk, met 
ingenottreding op 12 december 2019, en voor het overige in alles gelijk aan de bestaande 
aandelen; 

b. de hierna vermelde opleg in kontanten.
Gemeente Houthulst Definitieve waardering 
Inbrengwaarde 420.411,67 euro 
Aantal aandelen Aov 12.612 
Waarde in aandelen 315.300,00 euro 
Waarde in cash 105.111,67 euro 
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Datum toetreding/inbreng 12 december 2019 
De Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie wordt vrijgesteld 

van het nemen van een ambtshalve inschrijving bij de overschrijving van deze akte om 
welke reden ook. 

De Stad Ieper. 
Ingeschreven in het Rechtspersonenregister onder nummer 0207.484.681. 
Vertegenwoordigd door: 
-*, Voorzitter van de Gemeenteraad, wonende te * (of *, Gemeenteraadslid, 

wonende te *, daartoe gemachtigd door de Voorzitter van de Gemeenteraad op *) 
-*, Algemeen directeur, wonende te * (of *, Personeelslid van de Gemeente, 

wonende te *, daartoe gemachtigd door de Algemeen directeur op *). 
Gemachtigd om tot deze inbreng over te gaan bij besluit van de Gemeenteraad  de 

dato 07 oktober 2019. 
Welke na lezing gehoord te hebben van wat voorafgaat, erkend te hebben de 

statuten en de financiële situatie van deze vereniging perfect te kennen, verklaart in te 
brengen in deze vereniging, overeenkomstig de voorwaarden vervat in voorgaand besluit 
onder punt B. in uitbreiding van de inbreng die de gemeente deed overeenkomstig artikel 
9 van de statuten: 

• de verlichtingstoestellen, lichtbronnen en steunen;
• de semi-openbare verlichtinginstallaties die voldoen aan de vereisten die

zijn weergegeven in het reglement. 
Gelegen op het grondgebied van de Stad Ieper. 
Gewaardeerd zoals hierna gemeld. 

Oorsprong van eigendom. 
De Stad Ieper verklaart eigenaar te zijn van voorbeschreven goederen om ze op 

eigen kosten op haar grondgebied te hebben laten oprichten. 
In ruil voor: 
a. de hierna vermelde volledig volgestorte niet-stemgerechtigde en niet-dividend

gerechtigde aandelen Aov met een nominale waarde van vijfentwintig euro elk, met 
ingenottreding op 12 december 2019, en voor het overige in alles gelijk aan de bestaande 
aandelen; 

b. de hierna vermelde opleg in kontanten.
Stad Ieper Definitieve waardering 
Inbrengwaarde 2.156.414,10 euro 
Aantal aandelen Aov 64.692 
Waarde in aandelen 1.617.300,00 euro 
Waarde in cash    539.114,10 euro 
Datum toetreding/inbreng 12 december 2019 
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De Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie wordt vrijgesteld 
van het nemen van een ambtshalve inschrijving bij de overschrijving van deze akte om 
welke reden ook. 

De Gemeente Ingelmunster. 
Ingeschreven in het Rechtspersonenregister onder nummer 0207.485.473. 
Vertegenwoordigd door: 
-*, Voorzitter van de Gemeenteraad, wonende te * (of *, Gemeenteraadslid, 

wonende te *, daartoe gemachtigd door de Voorzitter van de Gemeenteraad op *) 
-*, Algemeen directeur, wonende te * (of *, Personeelslid van de Gemeente, 

wonende te *, daartoe gemachtigd door de Algemeen directeur op *). 
Gemachtigd om tot deze inbreng over te gaan bij besluit van de Gemeenteraad  de 

dato 22 oktober 2019. 
Welke na lezing gehoord te hebben van wat voorafgaat, erkend te hebben de 

statuten en de financiële situatie van deze vereniging perfect te kennen, verklaart in te 
brengen in deze vereniging, overeenkomstig de voorwaarden vervat in voorgaand besluit 
onder punt B. in uitbreiding van de inbreng die de gemeente deed overeenkomstig artikel 
9 van de statuten: 

• de verlichtingstoestellen, lichtbronnen en steunen;
• de semi-openbare verlichtinginstallaties die voldoen aan de vereisten die

zijn weergegeven in het reglement. 
Gelegen op het grondgebied van de Gemeente Ingelmunster. 
Gewaardeerd zoals hierna gemeld. 

Oorsprong van eigendom. 
De Gemeente Ingelmunster verklaart eigenaar te zijn van voorbeschreven 

goederen om ze op eigen kosten op haar grondgebied te hebben laten oprichten. 
In ruil voor: 
a. de hierna vermelde volledig volgestorte niet-stemgerechtigde en niet-dividend

gerechtigde aandelen Aov met een nominale waarde van vijfentwintig euro elk, met 
ingenottreding op 12 december 2019, en voor het overige in alles gelijk aan de bestaande 
aandelen; 

b. de hierna vermelde opleg in kontanten.
Gemeente Ingelmunster Definitieve waardering 
Inbrengwaarde 520.050,73 euro 
Aantal aandelen Aov 15.601 
Waarde in aandelen 390.025,00 euro 
Waarde in cash 130.025,73 euro 
Datum toetreding/inbreng 12 december 2019 

De Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie wordt vrijgesteld 
van het nemen van een ambtshalve inschrijving bij de overschrijving van deze akte om 
welke reden ook. 
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De Gemeente Kluisbergen. 
Ingeschreven in het Rechtspersonenregister onder nummer 0207.690.757. 
Vertegenwoordigd door: 
-*, Voorzitter van de Gemeenteraad, wonende te * (of *, Gemeenteraadslid, 

wonende te *, daartoe gemachtigd door de Voorzitter van de Gemeenteraad op *) 
-*, Algemeen directeur, wonende te * (of *, Personeelslid van de Gemeente, 

wonende te *, daartoe gemachtigd door de Algemeen directeur op *). 
Gemachtigd om tot deze inbreng over te gaan bij besluit van de Gemeenteraad  de 

dato 26 september 2019. 
Welke na lezing gehoord te hebben van wat voorafgaat, erkend te hebben de 

statuten en de financiële situatie van deze vereniging perfect te kennen, verklaart in te 
brengen in deze vereniging, overeenkomstig de voorwaarden vervat in voorgaand besluit 
onder punt B. in uitbreiding van de inbreng die de gemeente deed overeenkomstig artikel 
9 van de statuten: 

• de verlichtingstoestellen, lichtbronnen en steunen;
• de semi-openbare verlichtinginstallaties die voldoen aan de vereisten die

zijn weergegeven in het reglement. 
Gelegen op het grondgebied van de Gemeente Kluisbergen. 
Gewaardeerd zoals hierna gemeld. 

Oorsprong van eigendom. 
De Gemeente Kluisbergen verklaart eigenaar te zijn van voorbeschreven goederen 

om ze op eigen kosten op haar grondgebied te hebben laten oprichten. 
In ruil voor: 
a. de hierna vermelde volledig volgestorte niet-stemgerechtigde en niet-dividend

gerechtigde aandelen Aov met een nominale waarde van vijfentwintig euro elk, met 
ingenottreding op 12 december 2019, en voor het overige in alles gelijk aan de bestaande 
aandelen; 

b. de hierna vermelde opleg in kontanten.
Gemeente Kluisbergen Definitieve waardering 
Inbrengwaarde 668.937,22 euro 
Aantal aandelen Aov 20.068 
Waarde in aandelen 501.700,00 euro 
Waarde in cash 167.237,22 euro 
Datum toetreding/inbreng 12 december 2019 

De Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie wordt vrijgesteld 
van het nemen van een ambtshalve inschrijving bij de overschrijving van deze akte om 
welke reden ook. 

De Gemeente Koksijde. 
Ingeschreven in het Rechtspersonenregister onder nummer 0207.494.480. 
Vertegenwoordigd door: 
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-*, Voorzitter van de Gemeenteraad, wonende te * (of *, Gemeenteraadslid, 
wonende te *, daartoe gemachtigd door de Voorzitter van de Gemeenteraad op *) 

-*, Algemeen directeur, wonende te * (of *, Personeelslid van de Gemeente, 
wonende te *, daartoe gemachtigd door de Algemeen directeur op *). 

Gemachtigd om tot deze inbreng over te gaan bij besluiten van de Gemeenteraad 
de dato 19 november 2019 en de dato * 2020. 

Welke na lezing gehoord te hebben van wat voorafgaat, erkend te hebben de 
statuten en de financiële situatie van deze vereniging perfect te kennen, verklaart in te 
brengen in deze vereniging, overeenkomstig de voorwaarden vervat in voorgaand besluit 
onder punt B. in uitbreiding van de inbreng die de gemeente deed overeenkomstig artikel 
9 van de statuten: 

• de verlichtingstoestellen, lichtbronnen en steunen;
• de semi-openbare verlichtinginstallaties die voldoen aan de vereisten die

zijn weergegeven in het reglement. 
Gelegen op het grondgebied van de Gemeente Koksijde. 
Gewaardeerd zoals hierna gemeld. 

Oorsprong van eigendom. 
De Gemeente Koksijde verklaart eigenaar te zijn van voorbeschreven goederen 

om ze op eigen kosten op haar grondgebied te hebben laten oprichten. 
In ruil voor: 
a. de hierna vermelde volledig volgestorte niet-stemgerechtigde en niet-dividend

gerechtigde aandelen Aov met een nominale waarde van vijfentwintig euro elk, met 
ingenottreding op 12 december 2019, en voor het overige in alles gelijk aan de bestaande 
aandelen; 

b. de hierna vermelde opleg in kontanten.
Gemeente Koksijde Definitieve waardering 
Inbrengwaarde 2.363.609,43 euro 
Aantal aandelen Aov 70.908 
Waarde in aandelen 1.772.700,00 euro 
Waarde in cash  590.909,43 euro 
Datum toetreding/inbreng 12 december 2019 

De Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie wordt vrijgesteld 
van het nemen van een ambtshalve inschrijving bij de overschrijving van deze akte om 
welke reden ook. 

De Stad Kortrijk. 
Ingeschreven in het Rechtspersonenregister onder nummer 0207.494.678 
Vertegenwoordigd door: 
-*, Voorzitter van de Gemeenteraad, wonende te * (of *, Gemeenteraadslid, 

wonende te *, daartoe gemachtigd door de Voorzitter van de Gemeenteraad op *) 
-*, Algemeen directeur, wonende te * (of *, Personeelslid van de Gemeente, 

wonende te *, daartoe gemachtigd door de Algemeen directeur op *). 
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Gemachtigd om tot deze inbreng over te gaan bij besluit van de Gemeenteraad  de 
dato 18 november 2019. 

Welke na lezing gehoord te hebben van wat voorafgaat, erkend te hebben de 
statuten en de financiële situatie van deze vereniging perfect te kennen, verklaart in te 
brengen in deze vereniging, overeenkomstig de voorwaarden vervat in voorgaand besluit 
onder punt B. in uitbreiding van de inbreng die de gemeente deed overeenkomstig artikel 
9 van de statuten: 

• de verlichtingstoestellen, lichtbronnen en steunen;
Gelegen op het grondgebied van de Stad Kortrijk.
Gewaardeerd zoals hierna gemeld.

Oorsprong van eigendom. 
De Stad Kortrijk verklaart eigenaar te zijn van voorbeschreven goederen om ze 

op eigen kosten op haar grondgebied te hebben laten oprichten. 
In ruil voor: 
a. de hierna vermelde volledig volgestorte niet-stemgerechtigde en niet-dividend

gerechtigde aandelen Aov met een nominale waarde van vijfentwintig euro elk, met 
ingenottreding op 12 december 2019, en voor het overige in alles gelijk aan de bestaande 
aandelen; 

b. de hierna vermelde opleg in kontanten.
Stad Kortrijk Definitieve waardering 
Inbrengwaarde 4.213.705,95 euro 
Aantal aandelen Aov 126.411 
Waarde in aandelen 3.160.275,00 euro 
Waarde in cash 1.053.430,95 euro 
Datum toetreding/inbreng 12 december 2019 

De Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie wordt vrijgesteld 
van het nemen van een ambtshalve inschrijving bij de overschrijving van deze akte om 
welke reden ook. 

De Gemeente Kruisem. 
Ingeschreven in het Rechtspersonenregister onder nummer 0697.608.954 
Vertegenwoordigd door: 
-*, Voorzitter van de Gemeenteraad, wonende te * (of *, Gemeenteraadslid, 

wonende te *, daartoe gemachtigd door de Voorzitter van de Gemeenteraad op *) 
-*, Algemeen directeur, wonende te * (of *, Personeelslid van de Gemeente, 

wonende te *, daartoe gemachtigd door de Algemeen directeur op *). 
Gemachtigd om tot deze inbreng over te gaan bij besluit van de Gemeenteraad  de 

dato 18 november 2019. 
Welke na lezing gehoord te hebben van wat voorafgaat, erkend te hebben de 

statuten en de financiële situatie van deze vereniging perfect te kennen, verklaart in te 
brengen in deze vereniging, overeenkomstig de voorwaarden vervat in voorgaand besluit 
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onder punt B. in uitbreiding van de inbreng die de gemeente deed overeenkomstig artikel 
9 van de statuten: 

• de verlichtingstoestellen, lichtbronnen en steunen;
• de semi-openbare verlichtinginstallaties die voldoen aan de vereisten die

zijn weergegeven in het reglement. 
Gelegen op het grondgebied van de Gemeente Kruisem. 
Gewaardeerd zoals hierna gemeld. 

Oorsprong van eigendom. 
De Gemeente Kruisem verklaart eigenaar te zijn van voorbeschreven goederen 

om ze op eigen kosten op haar grondgebied te hebben laten oprichten. 
In ruil voor: 
a. de hierna vermelde volledig volgestorte niet-stemgerechtigde en niet-dividend

gerechtigde aandelen Aov met een nominale waarde van vijfentwintig euro elk, met 
ingenottreding op 12 december 2019, en voor het overige in alles gelijk aan de bestaande 
aandelen; 

b. de hierna vermelde opleg in kontanten.
Gemeente Kruisem Definitieve waardering 
Inbrengwaarde 1.031.977,23 euro 
Aantal aandelen Aov 30.959 
Waarde in aandelen 773.975,00 euro 
Waarde in cash 258.002,23 euro 
Datum toetreding/inbreng 12 december 2019 

De Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie wordt vrijgesteld 
van het nemen van een ambtshalve inschrijving bij de overschrijving van deze akte om 
welke reden ook. 

De Gemeente Kuurne. 
Ingeschreven in het Rechtspersonenregister onder nummer 0207.430.342. 
Vertegenwoordigd door: 
-*, Voorzitter van de Gemeenteraad, wonende te * (of *, Gemeenteraadslid, 

wonende te *, daartoe gemachtigd door de Voorzitter van de Gemeenteraad op *) 
-*, Algemeen directeur, wonende te * (of *, Personeelslid van de Gemeente, 

wonende te *, daartoe gemachtigd door de Algemeen directeur op *). 
Gemachtigd om tot deze inbreng over te gaan bij besluit van de Gemeenteraad  de 

dato 26 juni 2019. 
Welke na lezing gehoord te hebben van wat voorafgaat, erkend te hebben de 

statuten en de financiële situatie van deze vereniging perfect te kennen, verklaart in te 
brengen in deze vereniging, overeenkomstig de voorwaarden vervat in voorgaand besluit 
onder punt B. in uitbreiding van de inbreng die de gemeente deed overeenkomstig artikel 
9 van de statuten: 

• de verlichtingstoestellen, lichtbronnen en steunen;
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• de semi-openbare verlichtinginstallaties die voldoen aan de vereisten die
zijn weergegeven in het reglement. 

Gelegen op het grondgebied van de Gemeente Kuurne. 
Gewaardeerd zoals hierna gemeld. 

Oorsprong van eigendom. 
De Gemeente Kuurne verklaart eigenaar te zijn van voorbeschreven goederen om 

ze op eigen kosten op haar grondgebied te hebben laten oprichten. 
In ruil voor: 
a. de hierna vermelde volledig volgestorte niet-stemgerechtigde en niet-dividend

gerechtigde aandelen Aov met een nominale waarde van vijfentwintig euro elk, met 
ingenottreding op 12 december 2019, en voor het overige in alles gelijk aan de bestaande 
aandelen; 

b. de hierna vermelde opleg in kontanten.
Gemeente Kuurne Definitieve waardering 
Inbrengwaarde 717.482,68 euro 
Aantal aandelen Aov 21.524 
Waarde in aandelen 538.100,00 euro 
Waarde in cash 179.382,68 euro 
Datum toetreding/inbreng 12 december 2019 

De Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie wordt vrijgesteld 
van het nemen van een ambtshalve inschrijving bij de overschrijving van deze akte om 
welke reden ook. 

De Gemeente Langemark-Poelkapelle. 
Ingeschreven in het Rechtspersonenregister onder nummer 0216.770.254. 
Vertegenwoordigd door: 
-*, Voorzitter van de Gemeenteraad, wonende te * (of *, Gemeenteraadslid, 

wonende te *, daartoe gemachtigd door de Voorzitter van de Gemeenteraad op *) 
-*, Algemeen directeur, wonende te * (of *, Personeelslid van de Gemeente, 

wonende te *, daartoe gemachtigd door de Algemeen directeur op *). 
Gemachtigd om tot deze inbreng over te gaan bij besluit van de Gemeenteraad  de 

dato 14 oktober 2019. 
Welke na lezing gehoord te hebben van wat voorafgaat, erkend te hebben de 

statuten en de financiële situatie van deze vereniging perfect te kennen, verklaart in te 
brengen in deze vereniging, overeenkomstig de voorwaarden vervat in voorgaand besluit 
onder punt B. in uitbreiding van de inbreng die de gemeente deed overeenkomstig artikel 
9 van de statuten: 

• de verlichtingstoestellen, lichtbronnen en steunen;
• de semi-openbare verlichtinginstallaties die voldoen aan de vereisten die

zijn weergegeven in het reglement. 
Gelegen op het grondgebied van de Gemeente Langemark-Poelkapelle. 
Gewaardeerd zoals hierna gemeld. 
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Oorsprong van eigendom. 
De Gemeente Langemark-Poelkapelle verklaart eigenaar te zijn van 

voorbeschreven goederen om ze op eigen kosten op haar grondgebied te hebben laten 
oprichten. 

In ruil voor: 
a. de hierna vermelde volledig volgestorte niet-stemgerechtigde en niet-dividend

gerechtigde aandelen Aov met een nominale waarde van vijfentwintig euro elk, met 
ingenottreding op 12 december 2019, en voor het overige in alles gelijk aan de bestaande 
aandelen; 

b. de hierna vermelde opleg in kontanten.
Gemeente Langemark-
Poelkapelle 

Definitieve waardering 

Inbrengwaarde 285.807,39 euro 
Aantal aandelen Aov 8.574 
Waarde in aandelen 214.350,00 euro 
Waarde in cash    71.457,39 euro 
Datum toetreding/inbreng 12 december 2019 

 De Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie wordt vrijgesteld 
van het nemen van een ambtshalve inschrijving bij de overschrijving van deze akte om 
welke reden ook. 

De Stad Lo-Reninge. 
Ingeschreven in het Rechtspersonenregister onder nummer 0216.769.858. 
Vertegenwoordigd door: 
-*, Voorzitter van de Gemeenteraad, wonende te * (of *, Gemeenteraadslid, 

wonende te *, daartoe gemachtigd door de Voorzitter van de Gemeenteraad op *) 
-*, Algemeen directeur, wonende te * (of *, Personeelslid van de Gemeente, 

wonende te *, daartoe gemachtigd door de Algemeen directeur op *). 
Gemachtigd om tot deze inbreng over te gaan bij besluit van de Gemeenteraad  de 

dato 4 juli 2019. 
Welke na lezing gehoord te hebben van wat voorafgaat, erkend te hebben de 

statuten en de financiële situatie van deze vereniging perfect te kennen, verklaart in te 
brengen in deze vereniging, overeenkomstig de voorwaarden vervat in voorgaand besluit 
onder punt B. in uitbreiding van de inbreng die de gemeente deed overeenkomstig artikel 
9 van de statuten: 

• de verlichtingstoestellen, lichtbronnen en steunen;
• de semi-openbare verlichtinginstallaties die voldoen aan de vereisten die

zijn weergegeven in het reglement. 
Gelegen op het grondgebied van de Stad Lo-Reninge. 
Gewaardeerd zoals hierna gemeld. 

Oorsprong van eigendom. 
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De Stad Lo-Reninge verklaart eigenaar te zijn van voorbeschreven goederen om 
ze op eigen kosten op haar grondgebied te hebben laten oprichten. 

In ruil voor: 
a. de hierna vermelde volledig volgestorte niet-stemgerechtigde en niet-dividend

gerechtigde aandelen Aov met een nominale waarde van vijfentwintig euro elk, met 
ingenottreding op 12 december 2019, en voor het overige in alles gelijk aan de bestaande 
aandelen; 

b. de hierna vermelde opleg in kontanten.
Stad Lo-Reninge Definitieve waardering 
Inbrengwaarde 246.331,15 euro 
Aantal aandelen Aov 7.389 
Waarde in aandelen 184.725,00 euro 
Waarde in cash    61.606,15 euro 
Datum toetreding/inbreng 12 december 2019 

De Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie wordt vrijgesteld 
van het nemen van een ambtshalve inschrijving bij de overschrijving van deze akte om 
welke reden ook. 

De Gemeente Maarkedal. 
Ingeschreven in het Rechtspersonenregister onder nummer 0216.771.838. 
Vertegenwoordigd door: 
-*, Voorzitter van de Gemeenteraad, wonende te * (of *, Gemeenteraadslid, 

wonende te *, daartoe gemachtigd door de Voorzitter van de Gemeenteraad op *) 
-*, Algemeen directeur, wonende te * (of *, Personeelslid van de Gemeente, 

wonende te *, daartoe gemachtigd door de Algemeen directeur op *). 
Gemachtigd om tot deze inbreng over te gaan bij besluit van de Gemeenteraad  de 

dato 22 oktober 2019. 
Welke na lezing gehoord te hebben van wat voorafgaat, erkend te hebben de 

statuten en de financiële situatie van deze vereniging perfect te kennen, verklaart in te 
brengen in deze vereniging, overeenkomstig de voorwaarden vervat in voorgaand besluit 
onder punt B. in uitbreiding van de inbreng die de gemeente deed overeenkomstig artikel 
9 van de statuten: 

• de verlichtingstoestellen, lichtbronnen en steunen;
• de semi-openbare verlichtinginstallaties die voldoen aan de vereisten die

zijn weergegeven in het reglement. 
Gelegen op het grondgebied van de Gemeente Maarkedal. 
Gewaardeerd zoals hierna gemeld. 

Oorsprong van eigendom. 
De Gemeente Maarkedal verklaart eigenaar te zijn van voorbeschreven goederen 

om ze op eigen kosten op haar grondgebied te hebben laten oprichten. 
In ruil voor: 
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a. de hierna vermelde volledig volgestorte niet-stemgerechtigde en niet-dividend
gerechtigde aandelen Aov met een nominale waarde van vijfentwintig euro elk, met 
ingenottreding op 12 december 2019, en voor het overige in alles gelijk aan de bestaande 
aandelen; 

b. de hierna vermelde opleg in kontanten.
Gemeente Maarkedal Definitieve waardering 
Inbrengwaarde 172.875,19 euro 
Aantal aandelen Aov 5.186 
Waarde in aandelen 129.650,00 euro 
Waarde in cash    43.225,19 euro 
Datum toetreding/inbreng 12 december 2019 

 De Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie wordt vrijgesteld 
van het nemen van een ambtshalve inschrijving bij de overschrijving van deze akte om 
welke reden ook. 

De Stad Menen. 
Ingeschreven in het Rechtspersonenregister onder nummer 0207.433.312. 
Vertegenwoordigd door: 
-*, Voorzitter van de Gemeenteraad, wonende te * (of *, Gemeenteraadslid, 

wonende te *, daartoe gemachtigd door de Voorzitter van de Gemeenteraad op *) 
-*, Algemeen directeur, wonende te * (of *, Personeelslid van de Gemeente, 

wonende te *, daartoe gemachtigd door de Algemeen directeur op *). 
Gemachtigd om tot deze inbreng over te gaan bij besluiten van de Gemeenteraad 

de dato 5 juni 2019 en de dato * 2020. 
Welke na lezing gehoord te hebben van wat voorafgaat, erkend te hebben de 

statuten en de financiële situatie van deze vereniging perfect te kennen, verklaart in te 
brengen in deze vereniging, overeenkomstig de voorwaarden vervat in voorgaand besluit 
onder punt B. in uitbreiding van de inbreng die de gemeente deed overeenkomstig artikel 
9 van de statuten: 

• de verlichtingstoestellen, lichtbronnen en steunen;
Gelegen op het grondgebied van de Stad Menen.
Gewaardeerd zoals hierna gemeld.

Oorsprong van eigendom. 
De Stad Menen verklaart eigenaar te zijn van voorbeschreven goederen om ze op 

eigen kosten op haar grondgebied te hebben laten oprichten. 
In ruil voor: 
a. de hierna vermelde volledig volgestorte niet-stemgerechtigde en niet-dividend

gerechtigde aandelen Aov met een nominale waarde van vijfentwintig euro elk, met 
ingenottreding op 1 juli 2019, en voor het overige in alles gelijk aan de bestaande 
aandelen; 

b. de hierna vermelde opleg in kontanten.
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Stad Menen Definitieve waardering 
Inbrengwaarde 1.452.526,51 euro 
Aantal aandelen Aov 43.575 
Waarde in aandelen 1.089.375,00 euro 
Waarde in cash    363.151,51 euro 
Datum toetreding/inbreng 1 juli 2019 

De Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie wordt vrijgesteld 
van het nemen van een ambtshalve inschrijving bij de overschrijving van deze akte om 
welke reden ook. 

De Stad Mesen. 
Ingeschreven in het Rechtspersonenregister onder nummer 0207.430.441 
Vertegenwoordigd door: 
-*, Voorzitter van de Gemeenteraad, wonende te * (of *, Gemeenteraadslid, 

wonende te *, daartoe gemachtigd door de Voorzitter van de Gemeenteraad op *) 
-*, Algemeen directeur, wonende te * (of *, Personeelslid van de Gemeente, 

wonende te *, daartoe gemachtigd door de Algemeen directeur op *). 
Gemachtigd om tot deze inbreng over te gaan bij besluit van de Gemeenteraad  de 

dato 27 mei 2019. 
Welke na lezing gehoord te hebben van wat voorafgaat, erkend te hebben de 

statuten en de financiële situatie van deze vereniging perfect te kennen, verklaart in te 
brengen in deze vereniging, overeenkomstig de voorwaarden vervat in voorgaand besluit 
onder punt B. in uitbreiding van de inbreng die de gemeente deed overeenkomstig artikel 
9 van de statuten: 

• de verlichtingstoestellen, lichtbronnen en steunen;
• de semi-openbare verlichtinginstallaties die voldoen aan de vereisten die

zijn weergegeven in het reglement. 
Gelegen op het grondgebied van de Stad Mesen. 
Gewaardeerd zoals hierna gemeld. 

Oorsprong van eigendom. 
De Stad Mesen verklaart eigenaar te zijn van voorbeschreven goederen om ze op 

eigen kosten op haar grondgebied te hebben laten oprichten. 
In ruil voor: 
a. de hierna vermelde volledig volgestorte niet-stemgerechtigde en niet-dividend

gerechtigde aandelen Aov met een nominale waarde van vijfentwintig euro elk, met 
ingenottreding op 1 juli 2019, en voor het overige in alles gelijk aan de bestaande 
aandelen; 

b. de hierna vermelde opleg in kontanten.
Stad Mesen Definitieve waardering 
Inbrengwaarde 99.657,88 euro 
Aantal aandelen Aov 2.989 
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Waarde in aandelen 74.725,00 euro 
Waarde in cash 24.932,88 euro 
Datum toetreding/inbreng 1 juli 2019 

 De Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie wordt vrijgesteld 
van het nemen van een ambtshalve inschrijving bij de overschrijving van deze akte om 
welke reden ook. 

De Gemeente Meulebeke. 
Ingeschreven in het Rechtspersonenregister onder nummer 0207.489.829. 
Vertegenwoordigd door: 
-*, Voorzitter van de Gemeenteraad, wonende te * (of *, Gemeenteraadslid, 

wonende te *, daartoe gemachtigd door de Voorzitter van de Gemeenteraad op *) 
-*, Algemeen directeur, wonende te * (of *, Personeelslid van de Gemeente, 

wonende te *, daartoe gemachtigd door de Algemeen directeur op *). 
Gemachtigd om tot deze inbreng over te gaan bij besluit van de Gemeenteraad  de 

dato 9 oktober 2019. 
Welke na lezing gehoord te hebben van wat voorafgaat, erkend te hebben de 

statuten en de financiële situatie van deze vereniging perfect te kennen, verklaart in te 
brengen in deze vereniging, overeenkomstig de voorwaarden vervat in voorgaand besluit 
onder punt B. in uitbreiding van de inbreng die de gemeente deed overeenkomstig artikel 
9 van de statuten: 

• de verlichtingstoestellen, lichtbronnen en steunen;
• de semi-openbare verlichtinginstallaties die voldoen aan de vereisten die

zijn weergegeven in het reglement. 
Gelegen op het grondgebied van de Gemeente Meulebeke. 
Gewaardeerd zoals hierna gemeld. 

Oorsprong van eigendom. 
De Gemeente Meulebeke verklaart eigenaar te zijn van voorbeschreven goederen 

om ze op eigen kosten op haar grondgebied te hebben laten oprichten. 
In ruil voor: 
a. de hierna vermelde volledig volgestorte niet-stemgerechtigde en niet-dividend

gerechtigde aandelen Aov met een nominale waarde van vijfentwintig euro elk, met 
ingenottreding op 12 december 2019, en voor het overige in alles gelijk aan de bestaande 
aandelen; 

b. de hierna vermelde opleg in kontanten.
Gemeente Meulebeke Definitieve waardering 
Inbrengwaarde 476.355,17 euro 
Aantal aandelen Aov 14.290 
Waarde in aandelen 357.250,00 euro 
Waarde in cash 119.105,17 euro 
Datum toetreding/inbreng 12 december 2019 
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 De Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie wordt vrijgesteld 
van het nemen van een ambtshalve inschrijving bij de overschrijving van deze akte om 
welke reden ook. 

De Gemeente Moorslede. 
Ingeschreven in het Rechtspersonenregister onder nummer 0207.431.629. 
Vertegenwoordigd door: 
-*, Voorzitter van de Gemeenteraad, wonende te * (of *, Gemeenteraadslid, 

wonende te *, daartoe gemachtigd door de Voorzitter van de Gemeenteraad op *) 
-*, Algemeen directeur, wonende te * (of *, Personeelslid van de Gemeente, 

wonende te *, daartoe gemachtigd door de Algemeen directeur op *). 
Gemachtigd om tot deze inbreng over te gaan bij besluit van de Gemeenteraad  de 

dato 17 oktober 2019. 
Welke na lezing gehoord te hebben van wat voorafgaat, erkend te hebben de 

statuten en de financiële situatie van deze vereniging perfect te kennen, verklaart in te 
brengen in deze vereniging, overeenkomstig de voorwaarden vervat in voorgaand besluit 
onder punt B. in uitbreiding van de inbreng die de gemeente deed overeenkomstig artikel 
9 van de statuten: 

• de verlichtingstoestellen, lichtbronnen en steunen;
• de semi-openbare verlichtinginstallaties die voldoen aan de vereisten die

zijn weergegeven in het reglement. 
Gelegen op het grondgebied van de Gemeente Moorslede. 
Gewaardeerd zoals hierna gemeld. 

Oorsprong van eigendom. 
De Gemeente Moorslede verklaart eigenaar te zijn van voorbeschreven goederen 

om ze op eigen kosten op haar grondgebied te hebben laten oprichten. 
In ruil voor: 
a. de hierna vermelde volledig volgestorte niet-stemgerechtigde en niet-dividend

gerechtigde aandelen Aov met een nominale waarde van vijfentwintig euro elk, met 
ingenottreding op 12 december 2019, en voor het overige in alles gelijk aan de bestaande 
aandelen; 

b. de hierna vermelde opleg in kontanten.
Gemeente Moorslede Definitieve waardering 
Inbrengwaarde 483.724,30 euro 
Aantal aandelen Aov 14.511 
Waarde in aandelen 362.775,00 euro 
Waarde in cash 120.949,30 euro 
Datum toetreding/inbreng 12 december 2019 

 De Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie wordt vrijgesteld 
van het nemen van een ambtshalve inschrijving bij de overschrijving van deze akte om 
welke reden ook. 

De Gemeente Nazareth. 
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Ingeschreven in het Rechtspersonenregister onder nummer 0207.453.801. 
Vertegenwoordigd door: 
-*, Voorzitter van de Gemeenteraad, wonende te * (of *, Gemeenteraadslid, 

wonende te *, daartoe gemachtigd door de Voorzitter van de Gemeenteraad op *) 
-*, Algemeen directeur, wonende te * (of *, Personeelslid van de Gemeente, 

wonende te *, daartoe gemachtigd door de Algemeen directeur op *). 
Gemachtigd om tot deze inbreng over te gaan bij besluit van de Gemeenteraad  de 

dato 26 augustus 2019. 
Welke na lezing gehoord te hebben van wat voorafgaat, erkend te hebben de 

statuten en de financiële situatie van deze vereniging perfect te kennen, verklaart in te 
brengen in deze vereniging, overeenkomstig de voorwaarden vervat in voorgaand besluit 
onder punt B. in uitbreiding van de inbreng die de gemeente deed overeenkomstig artikel 
9 van de statuten: 

• de verlichtingstoestellen, lichtbronnen en steunen;
• de semi-openbare verlichtinginstallaties die voldoen aan de vereisten die

zijn weergegeven in het reglement. 
Gelegen op het grondgebied van de Gemeente Nazareth. 
Gewaardeerd zoals hierna gemeld. 

Oorsprong van eigendom. 
De Gemeente Nazareth verklaart eigenaar te zijn van voorbeschreven goederen 

om ze op eigen kosten op haar grondgebied te hebben laten oprichten. 
In ruil voor: 
a. de hierna vermelde volledig volgestorte niet-stemgerechtigde en niet-dividend

gerechtigde aandelen Aov met een nominale waarde van vijfentwintig euro elk, met 
ingenottreding op 12 december 2019, en voor het overige in alles gelijk aan de bestaande 
aandelen; 

b. de hierna vermelde opleg in kontanten.
Gemeente Nazareth Definitieve waardering 
Inbrengwaarde 927.774,79  euro 
Aantal aandelen Aov 27.833 
Waarde in aandelen 695.825,00 euro 
Waarde in cash 231.949,79 euro 
Datum toetreding/inbreng 12 december 2019 

 De Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie wordt vrijgesteld 
van het nemen van een ambtshalve inschrijving bij de overschrijving van deze akte om 
welke reden ook. 

De Gemeente Oostrozebeke. 
Ingeschreven in het Rechtspersonenregister onder nummer 0207.436.676. 
Vertegenwoordigd door: 
-*, Voorzitter van de Gemeenteraad, wonende te * (of *, Gemeenteraadslid, 

wonende te *, daartoe gemachtigd door de Voorzitter van de Gemeenteraad op *) 
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-*, Algemeen directeur, wonende te * (of *, Personeelslid van de Gemeente, 
wonende te *, daartoe gemachtigd door de Algemeen directeur op *). 

Gemachtigd om tot deze inbreng over te gaan bij besluit van de Gemeenteraad  de 
dato 4 juli 2019. 

Welke na lezing gehoord te hebben van wat voorafgaat, erkend te hebben de 
statuten en de financiële situatie van deze vereniging perfect te kennen, verklaart in te 
brengen in deze vereniging, overeenkomstig de voorwaarden vervat in voorgaand besluit 
onder punt B. in uitbreiding van de inbreng die de gemeente deed overeenkomstig artikel 
9 van de statuten: 

• de verlichtingstoestellen, lichtbronnen en steunen;
• de semi-openbare verlichtinginstallaties die voldoen aan de vereisten die

zijn weergegeven in het reglement. 
Gelegen op het grondgebied van de Gemeente Oostrozebeke. 
Gewaardeerd zoals hierna gemeld. 

Oorsprong van eigendom. 
De Gemeente Oostrozebeke verklaart eigenaar te zijn van voorbeschreven 

goederen om ze op eigen kosten op haar grondgebied te hebben laten oprichten. 
In ruil voor: 
a. de hierna vermelde volledig volgestorte niet-stemgerechtigde en niet-dividend

gerechtigde aandelen Aov met een nominale waarde van vijfentwintig euro elk, met 
ingenottreding op 12 december 2019, en voor het overige in alles gelijk aan de bestaande 
aandelen; 

b. de hierna vermelde opleg in kontanten.
Gemeente Oostrozebeke Definitieve waardering 
Inbrengwaarde 363.960,92 euro 
Aantal aandelen Aov 10.918 
Waarde in aandelen 272.950,00 euro 
Waarde in cash   91.010,92 euro 
Datum toetreding/inbreng 12 december 2019 

 De Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie wordt vrijgesteld 
van het nemen van een ambtshalve inschrijving bij de overschrijving van deze akte om 
welke reden ook. 

De Stad Oudenaarde. 
Ingeschreven in het Rechtspersonenregister onder nummer 0308.252.043. 
Vertegenwoordigd door: 
-*, Voorzitter van de Gemeenteraad, wonende te * (of *, Gemeenteraadslid, 

wonende te *, daartoe gemachtigd door de Voorzitter van de Gemeenteraad op *) 
-*, Algemeen directeur, wonende te * (of *, Personeelslid van de Gemeente, 

wonende te *, daartoe gemachtigd door de Algemeen directeur op *). 
Gemachtigd om tot deze inbreng over te gaan bij besluit van de Gemeenteraad  de 

dato 25 november 2019. 
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Welke na lezing gehoord te hebben van wat voorafgaat, erkend te hebben de 
statuten en de financiële situatie van deze vereniging perfect te kennen, verklaart in te 
brengen in deze vereniging, overeenkomstig de voorwaarden vervat in voorgaand besluit 
onder punt B. in uitbreiding van de inbreng die de gemeente deed overeenkomstig artikel 
9 van de statuten: 

• de verlichtingstoestellen, lichtbronnen en steunen;
• de semi-openbare verlichtinginstallaties die voldoen aan de vereisten die

zijn weergegeven in het reglement. 
Gelegen op het grondgebied van de Stad Oudenaarde. 
Gewaardeerd zoals hierna gemeld. 

Oorsprong van eigendom. 
De Stad Oudenaarde verklaart eigenaar te zijn van voorbeschreven goederen om 

ze op eigen kosten op haar grondgebied te hebben laten oprichten. 
In ruil voor: 
a. de hierna vermelde volledig volgestorte niet-stemgerechtigde en niet-dividend

gerechtigde aandelen Aov met een nominale waarde van vijfentwintig euro elk, met 
ingenottreding op 12 december 2019, en voor het overige in alles gelijk aan de bestaande 
aandelen; 

b. de hierna vermelde opleg in kontanten.
Stad Oudenaarde Definitieve waardering 
Inbrengwaarde 2.724.805,43 euro 
Aantal aandelen Aov 81.744 
Waarde in aandelen 2.043.600,00 euro 
Waarde in cash   681.205,43 euro 
Datum toetreding/inbreng 12 december 2019 

 De Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie wordt vrijgesteld 
van het nemen van een ambtshalve inschrijving bij de overschrijving van deze akte om 
welke reden ook. 

De Gemeente Pittem. 
Ingeschreven in het Rechtspersonenregister onder nummer 0207.432.916 
Vertegenwoordigd door: 
-*, Voorzitter van de Gemeenteraad, wonende te * (of *, Gemeenteraadslid, 

wonende te *, daartoe gemachtigd door de Voorzitter van de Gemeenteraad op *) 
-*, Algemeen directeur, wonende te * (of *, Personeelslid van de Gemeente, 

wonende te *, daartoe gemachtigd door de Algemeen directeur op *). 
Gemachtigd om tot deze inbreng over te gaan bij besluit van de Gemeenteraad  de 

dato 7 oktober 2019. 
Welke na lezing gehoord te hebben van wat voorafgaat, erkend te hebben de 

statuten en de financiële situatie van deze vereniging perfect te kennen, verklaart in te 
brengen in deze vereniging, overeenkomstig de voorwaarden vervat in voorgaand besluit 
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onder punt B. in uitbreiding van de inbreng die de gemeente deed overeenkomstig artikel 
9 van de statuten: 

• de verlichtingstoestellen, lichtbronnen en steunen;
• de semi-openbare verlichtinginstallaties die voldoen aan de vereisten die

zijn weergegeven in het reglement. 
Gelegen op het grondgebied van de Gemeente Pittem. 
Gewaardeerd zoals hierna gemeld. 

Oorsprong van eigendom. 
De Gemeente Pittem verklaart eigenaar te zijn van voorbeschreven goederen om 

ze op eigen kosten op haar grondgebied te hebben laten oprichten. 
In ruil voor: 
a. de hierna vermelde volledig volgestorte niet-stemgerechtigde en niet-dividend

gerechtigde aandelen Aov met een nominale waarde van vijfentwintig euro elk, met 
ingenottreding op 12 december 2019, en voor het overige in alles gelijk aan de bestaande 
aandelen; 

b. de hierna vermelde opleg in kontanten.
Gemeente Pittem Definitieve waardering 
Inbrengwaarde 358.768,57 euro 
Aantal aandelen Aov 10.763 
Waarde in aandelen 269.075,00 euro 
Waarde in cash   89.693,57 euro 
Datum toetreding/inbreng 12 december 2019 

 De Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie wordt vrijgesteld 
van het nemen van een ambtshalve inschrijving bij de overschrijving van deze akte om 
welke reden ook. 

De Stad Poperinge. 
Ingeschreven in het Rechtspersonenregister onder nummer 0206.751.837. 
Vertegenwoordigd door: 
-*, Voorzitter van de Gemeenteraad, wonende te * (of *, Gemeenteraadslid, 

wonende te *, daartoe gemachtigd door de Voorzitter van de Gemeenteraad op *) 
-*, Algemeen directeur, wonende te * (of *, Personeelslid van de Gemeente, 

wonende te *, daartoe gemachtigd door de Algemeen directeur op *). 
Gemachtigd om tot deze inbreng over te gaan bij besluit van de Gemeenteraad  de 

dato 25 november 2019. 
Welke na lezing gehoord te hebben van wat voorafgaat, erkend te hebben de 

statuten en de financiële situatie van deze vereniging perfect te kennen, verklaart in te 
brengen in deze vereniging, overeenkomstig de voorwaarden vervat in voorgaand besluit 
onder punt B. in uitbreiding van de inbreng die de gemeente deed overeenkomstig artikel 
9 van de statuten: 

• de verlichtingstoestellen, lichtbronnen en steunen;
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• de semi-openbare verlichtinginstallaties die voldoen aan de vereisten die
zijn weergegeven in het reglement. 

Gelegen op het grondgebied van de Stad Poperinge. 
Gewaardeerd zoals hierna gemeld. 

Oorsprong van eigendom. 
De Stad Poperinge verklaart eigenaar te zijn van voorbeschreven goederen om ze 

op eigen kosten op haar grondgebied te hebben laten oprichten. 
In ruil voor: 
a. de hierna vermelde volledig volgestorte niet-stemgerechtigde en niet-dividend

gerechtigde aandelen Aov met een nominale waarde van vijfentwintig euro elk, met 
ingenottreding op 12 december 2019, en voor het overige in alles gelijk aan de bestaande 
aandelen; 

b. de hierna vermelde opleg in kontanten.
Stad Poperinge Definitieve waardering 
Inbrengwaarde 1.833.356,64 euro 
Aantal aandelen Aov 55.000 
Waarde in aandelen 1.375.000,00 euro 
Waarde in cash   458.356,64 euro 
Datum toetreding/inbreng 12 december 2019 

 De Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie wordt vrijgesteld 
van het nemen van een ambtshalve inschrijving bij de overschrijving van deze akte om 
welke reden ook. 

De Stad Ronse. 
Ingeschreven in het Rechtspersonenregister onder nummer 0207.460.432. 
Vertegenwoordigd door: 
-*, Voorzitter van de Gemeenteraad, wonende te * (of *, Gemeenteraadslid, 

wonende te *, daartoe gemachtigd door de Voorzitter van de Gemeenteraad op *) 
-*, Algemeen directeur, wonende te * (of *, Personeelslid van de Gemeente, 

wonende te *, daartoe gemachtigd door de Algemeen directeur op *). 
Gemachtigd om tot deze inbreng over te gaan bij besluit van de Gemeenteraad  de 

dato 18 november 2019. 
Welke na lezing gehoord te hebben van wat voorafgaat, erkend te hebben de 

statuten en de financiële situatie van deze vereniging perfect te kennen, verklaart in te 
brengen in deze vereniging, overeenkomstig de voorwaarden vervat in voorgaand besluit 
onder punt B. in uitbreiding van de inbreng die de gemeente deed overeenkomstig artikel 
9 van de statuten: 

• de verlichtingstoestellen, lichtbronnen en steunen;
• de semi-openbare verlichtinginstallaties die voldoen aan de vereisten die

zijn weergegeven in het reglement. 
Gelegen op het grondgebied van de Stad Ronse. 
Gewaardeerd zoals hierna gemeld. 
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Oorsprong van eigendom. 
De Stad Ronse verklaart eigenaar te zijn van voorbeschreven goederen om ze op 

eigen kosten op haar grondgebied te hebben laten oprichten. 
In ruil voor: 
a. de hierna vermelde volledig volgestorte niet-stemgerechtigde en niet-dividend

gerechtigde aandelen Aov met een nominale waarde van vijfentwintig euro elk, met 
ingenottreding op 12 december 2019, en voor het overige in alles gelijk aan de bestaande 
aandelen; 

b. de hierna vermelde opleg in kontanten.
Stad Ronse Definitieve waardering 
Inbrengwaarde 1.789.209,66 euro 
Aantal aandelen Aov 53.676 
Waarde in aandelen 1.341.900,00 euro 
Waarde in cash   447.309,66 euro 
Datum toetreding/inbreng 12 december 2019 

 De Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie wordt vrijgesteld 
van het nemen van een ambtshalve inschrijving bij de overschrijving van deze akte om 
welke reden ook. 

De Gemeente Ruiselede. 
Ingeschreven in het Rechtspersonenregister onder nummer 0207.433.015 
Vertegenwoordigd door: 
-*, Voorzitter van de Gemeenteraad, wonende te * (of *, Gemeenteraadslid, 

wonende te *, daartoe gemachtigd door de Voorzitter van de Gemeenteraad op *) 
-*, Algemeen directeur, wonende te * (of *, Personeelslid van de Gemeente, 

wonende te *, daartoe gemachtigd door de Algemeen directeur op *). 
Gemachtigd om tot deze inbreng over te gaan bij besluit van de Gemeenteraad  de 

dato 17 oktober 2019. 
Welke na lezing gehoord te hebben van wat voorafgaat, erkend te hebben de 

statuten en de financiële situatie van deze vereniging perfect te kennen, verklaart in te 
brengen in deze vereniging, overeenkomstig de voorwaarden vervat in voorgaand besluit 
onder punt B. in uitbreiding van de inbreng die de gemeente deed overeenkomstig artikel 
9 van de statuten: 

• de verlichtingstoestellen, lichtbronnen en steunen;
• de semi-openbare verlichtinginstallaties die voldoen aan de vereisten die

zijn weergegeven in het reglement. 
Gelegen op het grondgebied van de Gemeente Ruiselede. 
Gewaardeerd zoals hierna gemeld. 

Oorsprong van eigendom. 
De Gemeente Ruiselede verklaart eigenaar te zijn van voorbeschreven goederen 

om ze op eigen kosten op haar grondgebied te hebben laten oprichten. 
In ruil voor: 
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a. de hierna vermelde volledig volgestorte niet-stemgerechtigde en niet-dividend
gerechtigde aandelen Aov met een nominale waarde van vijfentwintig euro elk, met 
ingenottreding op 12 december 2019, en voor het overige in alles gelijk aan de bestaande 
aandelen; 

b. de hierna vermelde opleg in kontanten.
Gemeente Ruiselede Definitieve waardering 
Inbrengwaarde 256.235,32 euro 
Aantal aandelen Aov 7.687 
Waarde in aandelen 192.175,00 euro 
Waarde in cash   64.060,32 euro 
Datum toetreding/inbreng 12 december 2019 

 De Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie wordt vrijgesteld 
van het nemen van een ambtshalve inschrijving bij de overschrijving van deze akte om 
welke reden ook. 

De Gemeente Spiere-Helkijn. 
Ingeschreven in het Rechtspersonenregister onder nummer 0216.770.650. 
Vertegenwoordigd door: 
-*, Voorzitter van de Gemeenteraad, wonende te * (of *, Gemeenteraadslid, 

wonende te *, daartoe gemachtigd door de Voorzitter van de Gemeenteraad op *) 
-*, Algemeen directeur, wonende te * (of *, Personeelslid van de Gemeente, 

wonende te *, daartoe gemachtigd door de Algemeen directeur op *). 
Gemachtigd om tot deze inbreng over te gaan bij besluit van de Gemeenteraad  de 

dato 18 september 2019. 
Welke na lezing gehoord te hebben van wat voorafgaat, erkend te hebben de 

statuten en de financiële situatie van deze vereniging perfect te kennen, verklaart in te 
brengen in deze vereniging, overeenkomstig de voorwaarden vervat in voorgaand besluit 
onder punt B. in uitbreiding van de inbreng die de gemeente deed overeenkomstig artikel 
9 van de statuten: 

• de verlichtingstoestellen, lichtbronnen en steunen;
• de semi-openbare verlichtinginstallaties die voldoen aan de vereisten die

zijn weergegeven in het reglement. 
Gelegen op het grondgebied van de  Gemeente Spiere-Helkijn. 
Gewaardeerd zoals hierna gemeld. 

Oorsprong van eigendom. 
De Gemeente Spiere-Helkijn verklaart eigenaar te zijn van voorbeschreven 

goederen om ze op eigen kosten op haar grondgebied te hebben laten oprichten. 
In ruil voor: 
a. de hierna vermelde volledig volgestorte niet-stemgerechtigde en niet-dividend

gerechtigde aandelen Aov met een nominale waarde van vijfentwintig euro elk, met 
ingenottreding op 12 december 2019, en voor het overige in alles gelijk aan de bestaande 
aandelen; 
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b. de hierna vermelde opleg in kontanten.
Gemeente Spiere-Helkijn Definitieve waardering 
Inbrengwaarde 148.449,91 euro 
Aantal aandelen Aov 4.453 
Waarde in aandelen 111.325,00 euro 
Waarde in cash   37.124,91 euro 
Datum toetreding/inbreng 12 december 2019 

 De Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie wordt vrijgesteld 
van het nemen van een ambtshalve inschrijving bij de overschrijving van deze akte om 
welke reden ook. 

De Stad Tielt. 
Ingeschreven in het Rechtspersonenregister onder nummer 0207.438.458. 
Vertegenwoordigd door: 
-*, Voorzitter van de Gemeenteraad, wonende te * (of *, Gemeenteraadslid, 

wonende te *, daartoe gemachtigd door de Voorzitter van de Gemeenteraad op *) 
-*, Algemeen directeur, wonende te * (of *, Personeelslid van de Gemeente, 

wonende te *, daartoe gemachtigd door de Algemeen directeur op *). 
Gemachtigd om tot deze inbreng over te gaan bij besluit van de Gemeenteraad  de 

dato 7 november 2019. 
Welke na lezing gehoord te hebben van wat voorafgaat, erkend te hebben de 

statuten en de financiële situatie van deze vereniging perfect te kennen, verklaart in te 
brengen in deze vereniging, overeenkomstig de voorwaarden vervat in voorgaand besluit 
onder punt B. in uitbreiding van de inbreng die de gemeente deed overeenkomstig artikel 
9 van de statuten: 

• de verlichtingstoestellen, lichtbronnen en steunen;
• de semi-openbare verlichtinginstallaties die voldoen aan de vereisten die

zijn weergegeven in het reglement. 
Gelegen op het grondgebied van de Stad Tielt. 
Gewaardeerd zoals hierna gemeld. 

Oorsprong van eigendom. 
De Stad Tielt verklaart eigenaar te zijn van voorbeschreven goederen om ze op 

eigen kosten op haar grondgebied te hebben laten oprichten. 
In ruil voor: 
a. de hierna vermelde volledig volgestorte niet-stemgerechtigde en niet-dividend

gerechtigde aandelen Aov met een nominale waarde van vijfentwintig euro elk, met 
ingenottreding op 12 december 2019, en voor het overige in alles gelijk aan de bestaande 
aandelen; 

b. de hierna vermelde opleg in kontanten.
Stad Tielt Definitieve waardering 
Inbrengwaarde 1.041.554,88 euro 
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Aantal aandelen Aov 31.246 
Waarde in aandelen 781.150,00 euro 
Waarde in cash 260.404,88 euro 
Datum toetreding/inbreng 12 december 2019 

 De Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie wordt vrijgesteld 
van het nemen van een ambtshalve inschrijving bij de overschrijving van deze akte om 
welke reden ook. 

De Stad Veurne. 
Ingeschreven in het Rechtspersonenregister onder nummer 0207.494.579. 
Vertegenwoordigd door: 
-*, Voorzitter van de Gemeenteraad, wonende te * (of *, Gemeenteraadslid, 

wonende te *, daartoe gemachtigd door de Voorzitter van de Gemeenteraad op *) 
-*, Algemeen directeur, wonende te * (of *, Personeelslid van de Gemeente, 

wonende te *, daartoe gemachtigd door de Algemeen directeur op *). 
Gemachtigd om tot deze inbreng over te gaan bij besluit van de Gemeenteraad  de 

dato 27 mei 2019. 
Welke na lezing gehoord te hebben van wat voorafgaat, erkend te hebben de 

statuten en de financiële situatie van deze vereniging perfect te kennen, verklaart in te 
brengen in deze vereniging, overeenkomstig de voorwaarden vervat in voorgaand besluit 
onder punt B. in uitbreiding van de inbreng die de gemeente deed overeenkomstig artikel 
9 van de statuten: 

• de verlichtingstoestellen, lichtbronnen en steunen;
• de semi-openbare verlichtinginstallaties die voldoen aan de vereisten die

zijn weergegeven in het reglement. 
Gelegen op het grondgebied van Stad Veurne. 
Gewaardeerd zoals hierna gemeld. 

Oorsprong van eigendom. 
De Stad Veurne verklaart eigenaar te zijn van voorbeschreven goederen om ze op 

eigen kosten op haar grondgebied te hebben laten oprichten. 
In ruil voor: 
a. de hierna vermelde volledig volgestorte niet-stemgerechtigde en niet-dividend

gerechtigde aandelen Aov met een nominale waarde van vijfentwintig euro elk, met 
ingenottreding op 1 juli 2019, en voor het overige in alles gelijk aan de bestaande 
aandelen; 

b. de hierna vermelde opleg in kontanten.
Stad Veurne Definitieve waardering 
Inbrengwaarde 648.025,01 euro 
Aantal aandelen Aov 19.440 
Waarde in aandelen 486.000,00 euro 
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Waarde in cash 162.025,01 euro 
Datum toetreding/inbreng 1 juli 2019 

 De Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie wordt vrijgesteld 
van het nemen van een ambtshalve inschrijving bij de overschrijving van deze akte om 
welke reden ook. 

De Gemeente Vleteren. 
Ingeschreven in het Rechtspersonenregister onder nummer 0216.770.452 
Vertegenwoordigd door: 
-*, Voorzitter van de Gemeenteraad, wonende te * (of *, Gemeenteraadslid, 

wonende te *, daartoe gemachtigd door de Voorzitter van de Gemeenteraad op *) 
-*, Algemeen directeur, wonende te * (of *, Personeelslid van de Gemeente, 

wonende te *, daartoe gemachtigd door de Algemeen directeur op *). 
Gemachtigd om tot deze inbreng over te gaan bij besluit van de Gemeenteraad  de 

dato 28 augustus 2019. 
Welke na lezing gehoord te hebben van wat voorafgaat, erkend te hebben de 

statuten en de financiële situatie van deze vereniging perfect te kennen, verklaart in te 
brengen in deze vereniging, overeenkomstig de voorwaarden vervat in voorgaand besluit 
onder punt B. in uitbreiding van de inbreng die de gemeente deed overeenkomstig artikel 
9 van de statuten: 

• de verlichtingstoestellen, lichtbronnen en steunen;
• de semi-openbare verlichtinginstallaties die voldoen aan de vereisten die

zijn weergegeven in het reglement. 
Gelegen op het grondgebied van de Gemeente Vleteren. 
Gewaardeerd zoals hierna gemeld. 

Oorsprong van eigendom. 
De Gemeente Vleteren verklaart eigenaar te zijn van voorbeschreven goederen 

om ze op eigen kosten op haar grondgebied te hebben laten oprichten. 
In ruil voor: 
a. de hierna vermelde volledig volgestorte niet-stemgerechtigde en niet-dividend

gerechtigde aandelen Aov met een nominale waarde van vijfentwintig euro elk, met 
ingenottreding op 12 december 2019, en voor het overige in alles gelijk aan de bestaande 
aandelen; 

b. de hierna vermelde opleg in kontanten.
Gemeente Vleteren Definitieve waardering 
Inbrengwaarde 213.200,25 euro 
Aantal aandelen Aov 6.396 
Waarde in aandelen 159.900,00 euro 
Waarde in cash   53.300,25 euro 
Datum toetreding/inbreng 12 december 2019 
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 De Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie wordt vrijgesteld 
van het nemen van een ambtshalve inschrijving bij de overschrijving van deze akte om 
welke reden ook. 

De Stad Waregem. 
Ingeschreven in het Rechtspersonenregister onder nummer 0207.433.708. 
Vertegenwoordigd door: 
-*, Voorzitter van de Gemeenteraad, wonende te * (of *, Gemeenteraadslid, 

wonende te *, daartoe gemachtigd door de Voorzitter van de Gemeenteraad op *) 
-*, Algemeen directeur, wonende te * (of *, Personeelslid van de Gemeente, 

wonende te *, daartoe gemachtigd door de Algemeen directeur op *). 
Gemachtigd om tot deze inbreng over te gaan bij besluit van de Gemeenteraad  de 

dato 1 oktober 2019. 
Welke na lezing gehoord te hebben van wat voorafgaat, erkend te hebben de 

statuten en de financiële situatie van deze vereniging perfect te kennen, verklaart in te 
brengen in deze vereniging, overeenkomstig de voorwaarden vervat in voorgaand besluit 
onder punt B. in uitbreiding van de inbreng die de gemeente deed overeenkomstig artikel 
9 van de statuten: 

• de verlichtingstoestellen, lichtbronnen en steunen;
• de semi-openbare verlichtinginstallaties die voldoen aan de vereisten die

zijn weergegeven in het reglement. 
Gelegen op het grondgebied van de Stad Waregem. 
Gewaardeerd zoals hierna gemeld. 

Oorsprong van eigendom. 
De Stad Waregem verklaart eigenaar te zijn van voorbeschreven goederen om ze 

op eigen kosten op haar grondgebied te hebben laten oprichten. 
In ruil voor: 
a. de hierna vermelde volledig volgestorte niet-stemgerechtigde en niet-dividend

gerechtigde aandelen Aov met een nominale waarde van vijfentwintig euro elk, met 
ingenottreding op 12 december 2019, en voor het overige in alles gelijk aan de bestaande 
aandelen; 

b. de hierna vermelde opleg in kontanten.
Stad Waregem Definitieve waardering 
Inbrengwaarde 2.120.497,67 euro 
Aantal aandelen Aov 63.614 
Waarde in aandelen 1.590.350,00 euro 
Waarde in cash    530.147,67 euro 
Datum toetreding/inbreng 12 december 2019 

 De Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie wordt vrijgesteld 
van het nemen van een ambtshalve inschrijving bij de overschrijving van deze akte om 
welke reden ook. 

De Stad Wervik. 
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Ingeschreven in het Rechtspersonenregister onder nummer 0207.493.391. 
Vertegenwoordigd door: 
-*, Voorzitter van de Gemeenteraad, wonende te * (of *, Gemeenteraadslid, 

wonende te *, daartoe gemachtigd door de Voorzitter van de Gemeenteraad op *) 
-*, Algemeen directeur, wonende te * (of *, Personeelslid van de Gemeente, 

wonende te *, daartoe gemachtigd door de Algemeen directeur op *). 
Gemachtigd om tot deze inbreng over te gaan bij besluit van de Gemeenteraad  de 

dato 4 juni 2019. 
Welke na lezing gehoord te hebben van wat voorafgaat, erkend te hebben de 

statuten en de financiële situatie van deze vereniging perfect te kennen, verklaart in te 
brengen in deze vereniging, overeenkomstig de voorwaarden vervat in voorgaand besluit 
onder punt B. in uitbreiding van de inbreng die de gemeente deed overeenkomstig artikel 
9 van de statuten: 

• de verlichtingstoestellen, lichtbronnen en steunen;
• de semi-openbare verlichtinginstallaties die voldoen aan de vereisten die

zijn weergegeven in het reglement. 
Gelegen op het grondgebied van de Stad Wervik. 
Gewaardeerd zoals hierna gemeld. 

Oorsprong van eigendom. 
De Stad Wervik verklaart eigenaar te zijn van voorbeschreven goederen om ze op 

eigen kosten op haar grondgebied te hebben laten oprichten. 
In ruil voor: 
a. de hierna vermelde volledig volgestorte niet-stemgerechtigde en niet-dividend

gerechtigde aandelen Aov met een nominale waarde van vijfentwintig euro elk, met 
ingenottreding op 1 juli 2019, en voor het overige in alles gelijk aan de bestaande 
aandelen; 

b. de hierna vermelde opleg in kontanten.
Stad Wervik Definitieve waardering 
Inbrengwaarde 1.005.224,60 euro 
Aantal aandelen Aov 30.156 
Waarde in aandelen 753.900,00 euro 
Waarde in cash 251.324,60 euro 
Datum toetreding/inbreng 1 juli 2019 

 De Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie wordt vrijgesteld 
van het nemen van een ambtshalve inschrijving bij de overschrijving van deze akte om 
welke reden ook. 

De Gemeente Wielsbeke. 
Ingeschreven in het Rechtspersonenregister onder nummer 0207.437.864. 
Vertegenwoordigd door: 
-*, Voorzitter van de Gemeenteraad, wonende te * (of *, Gemeenteraadslid, 

wonende te *, daartoe gemachtigd door de Voorzitter van de Gemeenteraad op *) 

Vervolg zitting van 20 oktober 2020

Bijlage om te worden gevoegd bij punt 2 van de agenda

Verifieer dit rechtsgeldig elektronisch ondertekend document van 86 blz op code.esignflow.be met verificatiecode 1401-0671-2313-9183.

https://app.esignflow.be/nl-be/code/1401067123139183


ONTWERP

      Ontwerpversie mei 2020 

41  

-*, Algemeen directeur, wonende te * (of *, Personeelslid van de Gemeente, 
wonende te *, daartoe gemachtigd door de Algemeen directeur op *). 

Gemachtigd om tot deze inbreng over te gaan bij besluit van de Gemeenteraad  de 
dato 26 september 2019. 

Welke na lezing gehoord te hebben van wat voorafgaat, erkend te hebben de 
statuten en de financiële situatie van deze vereniging perfect te kennen, verklaart in te 
brengen in deze vereniging, overeenkomstig de voorwaarden vervat in voorgaand besluit 
onder punt B. in uitbreiding van de inbreng die de gemeente deed overeenkomstig artikel 
9 van de statuten: 

• de verlichtingstoestellen, lichtbronnen en steunen;
• de semi-openbare verlichtinginstallaties die voldoen aan de vereisten die

zijn weergegeven in het reglement. 
Gelegen op het grondgebied van de Gemeente Wielsbeke. 
Gewaardeerd zoals hierna gemeld. 

Oorsprong van eigendom. 
De Gemeente Wielsbeke verklaart eigenaar te zijn van voorbeschreven goederen 

om ze op eigen kosten op haar grondgebied te hebben laten oprichten. 
In ruil voor: 
a. de hierna vermelde volledig volgestorte niet-stemgerechtigde en niet-dividend

gerechtigde aandelen Aov met een nominale waarde van vijfentwintig euro elk, met 
ingenottreding op 12 december 2019, en voor het overige in alles gelijk aan de bestaande 
aandelen; 

b. de hierna vermelde opleg in kontanten.
Gemeente Wielsbeke Definitieve waardering 
Inbrengwaarde 827.580,59 euro 
Aantal aandelen Aov 24.827 
Waarde in aandelen 620.675,00 euro 
Waarde in cash 206.905,59 euro 
Datum toetreding/inbreng 12 december 2019 

 De Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie wordt vrijgesteld 
van het nemen van een ambtshalve inschrijving bij de overschrijving van deze akte om 
welke reden ook. 

De Gemeente Wingene. 
Ingeschreven in het Rechtspersonenregister onder nummer 0207.495.470. 
Vertegenwoordigd door: 
-*, Voorzitter van de Gemeenteraad, wonende te * (of *, Gemeenteraadslid, 

wonende te *, daartoe gemachtigd door de Voorzitter van de Gemeenteraad op *) 
-*, Algemeen directeur, wonende te * (of *, Personeelslid van de Gemeente, 

wonende te *, daartoe gemachtigd door de Algemeen directeur op *). 
Gemachtigd om tot deze inbreng over te gaan bij besluit van de Gemeenteraad  de 

dato 28 oktober 2019. 
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Welke na lezing gehoord te hebben van wat voorafgaat, erkend te hebben de 
statuten en de financiële situatie van deze vereniging perfect te kennen, verklaart in te 
brengen in deze vereniging, overeenkomstig de voorwaarden vervat in voorgaand besluit 
onder punt B. in uitbreiding van de inbreng die de gemeente deed overeenkomstig artikel 
9 van de statuten: 

• de verlichtingstoestellen, lichtbronnen en steunen;
• de semi-openbare verlichtinginstallaties die voldoen aan de vereisten die

zijn weergegeven in het reglement. 
Gelegen op het grondgebied van de Gemeente Wingene. 
Gewaardeerd zoals hierna gemeld. 

Oorsprong van eigendom. 
De Gemeente Wingene verklaart eigenaar te zijn van voorbeschreven goederen 

om ze op eigen kosten op haar grondgebied te hebben laten oprichten. 
In ruil voor: 
a. de hierna vermelde volledig volgestorte niet-stemgerechtigde en niet-dividend

gerechtigde aandelen Aov met een nominale waarde van vijfentwintig euro elk, met 
ingenottreding op 12 december 2019, en voor het overige in alles gelijk aan de bestaande 
aandelen; 

b. de hierna vermelde opleg in kontanten.
Gemeente Wingene Definitieve waardering 
Inbrengwaarde 1.229.696,65 euro 
Aantal aandelen Aov 36.890 
Waarde in aandelen 922.250,00 euro 
Waarde in cash 307.446,65 euro 
Datum toetreding/inbreng 12 december 2019 

 De Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie wordt vrijgesteld 
van het nemen van een ambtshalve inschrijving bij de overschrijving van deze akte om 
welke reden ook. 

De Gemeente Wortegem-Petegem. 
Ingeschreven in het Rechtspersonenregister onder nummer 0207.689.965. 
Vertegenwoordigd door: 
-*, Voorzitter van de Gemeenteraad, wonende te * (of *, Gemeenteraadslid, 

wonende te *, daartoe gemachtigd door de Voorzitter van de Gemeenteraad op *) 
-*, Algemeen directeur, wonende te * (of *, Personeelslid van de Gemeente, 

wonende te *, daartoe gemachtigd door de Algemeen directeur op *). 
Gemachtigd om tot deze inbreng over te gaan bij besluit van de Gemeenteraad  de 

dato 24 oktober 2019. 
Welke na lezing gehoord te hebben van wat voorafgaat, erkend te hebben de 

statuten en de financiële situatie van deze vereniging perfect te kennen, verklaart in te 
brengen in deze vereniging, overeenkomstig de voorwaarden vervat in voorgaand besluit 
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onder punt B. in uitbreiding van de inbreng die de gemeente deed overeenkomstig artikel 
9 van de statuten: 

• de verlichtingstoestellen, lichtbronnen en steunen;
• de semi-openbare verlichtinginstallaties die voldoen aan de vereisten die

zijn weergegeven in het reglement. 
Gelegen op het grondgebied van de Gemeente Wortegem-Petegem. 
Gewaardeerd zoals hierna gemeld. 

Oorsprong van eigendom. 
De Gemeente Wortegem-Petegem verklaart eigenaar te zijn van voorbeschreven 

goederen om ze op eigen kosten op haar grondgebied te hebben laten oprichten. 
In ruil voor: 
a. de hierna vermelde volledig volgestorte niet-stemgerechtigde en niet-dividend

gerechtigde aandelen Aov met een nominale waarde van vijfentwintig euro elk, met 
ingenottreding op 12 december 2019, en voor het overige in alles gelijk aan de bestaande 
aandelen; 

b. de hierna vermelde opleg in kontanten.
Gemeente Wortegem-
Petegem 

Definitieve waardering 

Inbrengwaarde 328.062,94 euro 
Aantal aandelen Aov 9.841 
Waarde in aandelen 246.025,00 euro 
Waarde in cash   82.037,94 euro 
Datum toetreding/inbreng 12 december 2019 

 De Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie wordt vrijgesteld 
van het nemen van een ambtshalve inschrijving bij de overschrijving van deze akte om 
welke reden ook. 

De Gemeente Zonnebeke. 
Ingeschreven in het Rechtspersonenregister onder nummer 0207.432.124. 
Vertegenwoordigd door: 
-*, Voorzitter van de Gemeenteraad, wonende te * (of *, Gemeenteraadslid, 

wonende te *, daartoe gemachtigd door de Voorzitter van de Gemeenteraad op *) 
-*, Algemeen directeur, wonende te * (of *, Personeelslid van de Gemeente, 

wonende te *, daartoe gemachtigd door de Algemeen directeur op *). 
Gemachtigd om tot deze inbreng over te gaan bij besluit van de Gemeenteraad  de 

dato 13 mei 2019. 
Welke na lezing gehoord te hebben van wat voorafgaat, erkend te hebben de 

statuten en de financiële situatie van deze vereniging perfect te kennen, verklaart in te 
brengen in deze vereniging, overeenkomstig de voorwaarden vervat in voorgaand besluit 
onder punt B. in uitbreiding van de inbreng die de gemeente deed overeenkomstig artikel 
9 van de statuten: 
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• de verlichtingstoestellen, lichtbronnen en steunen;
• de semi-openbare verlichtinginstallaties die voldoen aan de vereisten die

zijn weergegeven in het reglement. 
Gelegen op het grondgebied van de Gemeente Zonnebeke. 
Gewaardeerd zoals hierna gemeld. 

Oorsprong van eigendom. 
De Gemeente Zonnebeke verklaart eigenaar te zijn van voorbeschreven goederen 

om ze op eigen kosten op haar grondgebied te hebben laten oprichten. 
In ruil voor: 
a. de hierna vermelde volledig volgestorte niet-stemgerechtigde en niet-dividend

gerechtigde aandelen Aov met een nominale waarde van vijfentwintig euro elk, met 
ingenottreding op 1 juli 2019, en voor het overige in alles gelijk aan de bestaande 
aandelen; 

b. de hierna vermelde opleg in kontanten.
Gemeente Zonnebeke Definitieve waardering 
Inbrengwaarde 700.874,39 euro 
Aantal aandelen Aov 21.026 
Waarde in aandelen 525.650,00 euro 
Waarde in cash 175.224,39 euro 
Datum toetreding/inbreng 1 juli 2019 

 De Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie wordt vrijgesteld 
van het nemen van een ambtshalve inschrijving bij de overschrijving van deze akte om 
welke reden ook. 

De Gemeente Zulte. 
Ingeschreven in het Rechtspersonenregister onder nummer 0207.456.868. 
Vertegenwoordigd door: 
-*, Voorzitter van de Gemeenteraad, wonende te * (of *, Gemeenteraadslid, 

wonende te *, daartoe gemachtigd door de Voorzitter van de Gemeenteraad op *) 
-*, Algemeen directeur, wonende te * (of *, Personeelslid van de Gemeente, 

wonende te *, daartoe gemachtigd door de Algemeen directeur op *). 
Gemachtigd om tot deze inbreng over te gaan bij besluit van de Gemeenteraad  de 

dato 22 oktober 2019. 
Welke na lezing gehoord te hebben van wat voorafgaat, erkend te hebben de 

statuten en de financiële situatie van deze vereniging perfect te kennen, verklaart in te 
brengen in deze vereniging, overeenkomstig de voorwaarden vervat in voorgaand besluit 
onder punt B. in uitbreiding van de inbreng die de gemeente deed overeenkomstig artikel 
9 van de statuten: 

• de verlichtingstoestellen, lichtbronnen en steunen;
• de semi-openbare verlichtinginstallaties die voldoen aan de vereisten die

zijn weergegeven in het reglement. 
Gelegen op het grondgebied van de Gemeente Zulte. 
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Gewaardeerd zoals hierna gemeld. 
Oorsprong van eigendom. 

De Gemeente Zulte verklaart eigenaar te zijn van voorbeschreven goederen om ze 
op eigen kosten op haar grondgebied te hebben laten oprichten. 

In ruil voor: 
a. de hierna vermelde volledig volgestorte niet-stemgerechtigde en niet-dividend

gerechtigde aandelen Aov met een nominale waarde van vijfentwintig euro elk, met 
ingenottreding op 12 december 2019, en voor het overige in alles gelijk aan de bestaande 
aandelen; 

b. de hierna vermelde opleg in kontanten.
Gemeente Zulte Definitieve waardering 
Inbrengwaarde 1.106.127,41 euro 
Aantal aandelen Aov 33.183 
Waarde in aandelen 829.575,00 euro 
Waarde in cash 276.552,41 euro 
Datum toetreding/inbreng 12 december 2019 

 De Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie wordt vrijgesteld 
van het nemen van een ambtshalve inschrijving bij de overschrijving van deze akte om 
welke reden ook. 

De Gemeente Zwalm. 
Ingeschreven in het Rechtspersonenregister onder nummer 0216.772.036. 
Vertegenwoordigd door: 
-*, Voorzitter van de Gemeenteraad, wonende te * (of *, Gemeenteraadslid, 

wonende te *, daartoe gemachtigd door de Voorzitter van de Gemeenteraad op *) 
-*, Algemeen directeur, wonende te * (of *, Personeelslid van de Gemeente, 

wonende te *, daartoe gemachtigd door de Algemeen directeur op *). 
Gemachtigd om tot deze inbreng over te gaan bij besluit van de Gemeenteraad  de 

dato 24 oktober 2019. 
Welke na lezing gehoord te hebben van wat voorafgaat, erkend te hebben de 

statuten en de financiële situatie van deze vereniging perfect te kennen, verklaart in te 
brengen in deze vereniging, overeenkomstig de voorwaarden vervat in voorgaand besluit 
onder punt B. in uitbreiding van de inbreng die de gemeente deed overeenkomstig artikel 
9 van de statuten: 

• de verlichtingstoestellen, lichtbronnen en steunen;
• de semi-openbare verlichtinginstallaties die voldoen aan de vereisten die

zijn weergegeven in het reglement. 
Gelegen op het grondgebied van de Gemeente Zwalm. 
Gewaardeerd zoals hierna gemeld. 

Oorsprong van eigendom. 
De Gemeente Zwalm verklaart eigenaar te zijn van voorbeschreven goederen om 

ze op eigen kosten op haar grondgebied te hebben laten oprichten. 
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In ruil voor: 
a. de hierna vermelde volledig volgestorte niet-stemgerechtigde en niet-dividend

gerechtigde aandelen Aov met een nominale waarde van vijfentwintig euro elk, met 
ingenottreding op 12 december 2019, en voor het overige in alles gelijk aan de bestaande 
aandelen; 

b. de hierna vermelde opleg in kontanten.
Gemeente Zwalm Definitieve waardering 
Inbrengwaarde 369.150,92 euro 
Aantal aandelen Aov 11.074 
Waarde in aandelen 276.850,00 euro 
Waarde in cash   92.300,92 euro 
Datum toetreding/inbreng 12 december 2019 

 De Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie wordt vrijgesteld 
van het nemen van een ambtshalve inschrijving bij de overschrijving van deze akte om 
welke reden ook. 

De Gemeente Zwevegem. 
Ingeschreven in het Rechtspersonenregister onder nummer 0207.484.582. 
Vertegenwoordigd door: 
-*, Voorzitter van de Gemeenteraad, wonende te * (of *, Gemeenteraadslid, 

wonende te *, daartoe gemachtigd door de Voorzitter van de Gemeenteraad op *) 
-*, Algemeen directeur, wonende te * (of *, Personeelslid van de Gemeente, 

wonende te *, daartoe gemachtigd door de Algemeen directeur op *). 
Gemachtigd om tot deze inbreng over te gaan bij besluit van de Gemeenteraad  de 

dato 28 oktober 2019. 
Welke na lezing gehoord te hebben van wat voorafgaat, erkend te hebben de 

statuten en de financiële situatie van deze vereniging perfect te kennen, verklaart in te 
brengen in deze vereniging, overeenkomstig de voorwaarden vervat in voorgaand besluit 
onder punt B. in uitbreiding van de inbreng die de gemeente deed overeenkomstig artikel 
9 van de statuten: 

• de verlichtingstoestellen, lichtbronnen en steunen;
• de semi-openbare verlichtinginstallaties die voldoen aan de vereisten die

zijn weergegeven in het reglement. 
Gelegen op het grondgebied van de Gemeente Zwevegem. 
Gewaardeerd zoals hierna gemeld. 

Oorsprong van eigendom. 
De Gemeente Zwevegem verklaart eigenaar te zijn van voorbeschreven goederen 

om ze op eigen kosten op haar grondgebied te hebben laten oprichten. 
In ruil voor: 
a. de hierna vermelde volledig volgestorte niet-stemgerechtigde en niet-dividend

gerechtigde aandelen Aov met een nominale waarde van vijfentwintig euro elk, met 
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ingenottreding op 12 december 2019, en voor het overige in alles gelijk aan de bestaande 
aandelen; 

b. de hierna vermelde opleg in kontanten.
Gemeente Zwevegem Definitieve waardering 
Inbrengwaarde 1.320.716,37 euro 
Aantal aandelen Aov 39.621 
Waarde in aandelen 990.525,00 euro 
Waarde in cash 330.191,37 euro 
Datum toetreding/inbreng 12 december 2019 

 De Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie wordt vrijgesteld 
van het nemen van een ambtshalve inschrijving bij de overschrijving van deze akte om 
welke reden ook. 

AANVAARDING. 
De vereniging, vertegenwoordigd als gezegd, aanvaardt de hiervoor door de 

Stad/Gemeente Alveringem, Anzegem, Avelgem, De Haan, Deerlijk, Deinze (postcode 
9800), Dentergem, Gavere, Heuvelland, Houthulst, Ieper, Ingelmunster, Kluisbergen, 
Koksijde, Kortrijk, Kruisem, Kuurne, Langemark-Poelkapelle, Lo-Reninge, Maarkedal, 
Meulebeke, Moorslede, Nazareth, Oostrozebeke, Oudenaarde, Pittem, Poperinge, Ronse, 
Ruiselede, Spiere-Helkijn, Tielt, Vleteren, Waregem, Wielsbeke, Wingene, Wortegem-
Petegem, Zulte, Zwalm en Zwevegem in deze vereniging te aanvaarden met ingang van 
12 december 2019 en deze van de Stad/Gemeente Menen, Mesen, Veurne, Wervik, en 
Zonnebeke met ingang van 1 juli 2019, onder voormelde voorwaarden te aanvaarden. 

DIVERSE VERKLARINGEN. 
Verklaring inzake prijsbewimpeling en tekortschatting. 

Na voorlezing gehoord te hebben van artikel 203 van het wetboek der 
registratierechten betreffende de beteugeling van het bedrog en de ontduikingen in de prijs 
en van de overeenkomstige bepalingen van de Vlaamse Codex Fiscaliteit, en ingelicht te 
zijn voor de gevolgen van prijsbewimpeling en tekortschatting, hebben partijen ons, 
Notaris, verklaard en bevestigd: 

1. dat de verkoopwaarde van de ingebrachte goederen overeenstemt met de in het
voorgaande besluit vermelde inbrengwaarden. 

2. dat de inbreng enkel vergoed wordt mits een uitkering van aandelen en betaling
van een opleg, zoals hiervoor uiteengezet. 

3. dat de buitengewone lasten en voordelen die uit deze voor de overnemer
voortvloeien geacht worden elkaar te compenseren. 

Verklaring pro fisco. 
Partijen verklaren verder dat deze inbreng geschiedt voor algemeen nut en dat 

deze noodzakelijk is voor de verwezenlijking van het doel van de opdrachthoudende 
vereniging GASELWEST. 
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Partijen vragen dan ook de vrijstelling van het verkooprecht, in de mate dat dit 
toepasselijk is op deze inbreng, in toepassing van artikel 2.9.6.0.3. van de Vlaamse Codex 
Fiscaliteit. 

Partijen vragen tevens toepassing van artikel 161, 2° van het Wetboek der 
Registratierechten voor de registratie van de bijlagen aan deze akte gehecht. 

Verwijzing naar vroegere akten. 
Partijen bevestigen dat vroegere akten waarnaar in deze akte verwezen wordt, één 

geheel vormen met deze akte om samen als authentieke akte te gelden. 
Bevestiging identiteit. 

Ondergetekende Notaris bevestigt de identiteitsopgave van partijen op vertoon 
van officiële stukken door de wet vereist. 

Kosten. 
Alle kosten, rechten en erelonen die uit deze akte voortvloeien moeten door 

GASELWEST gedragen en betaald worden. 
Ontslag van ambtshalve inschrijving. 

De Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie wordt 
uitdrukkelijk vrijgesteld een ambtshalve inschrijving te nemen uit welke hoofde ook, bij 
het overschrijven van deze akte.  

VASTSTELLING. 
De Heer/Mevrouw * stelt vast: 
1. dat op de kapitaalverhoging volledig werd ingeschreven en dat elk nieuw

aandeel volledig volgestort is. 
2. dat de aanvaarding van de uitbreiding van de aansluiting of de toetreding van

de steden/gemeenten Alveringem, Anzegem, Avelgem, De Haan, Deerlijk, Deinze 
(postcode 9800), Dentergem, Gavere, Heuvelland, Houthulst, Ieper, Ingelmunster, 
Kluisbergen, Koksijde, Kortrijk, Kruisem, Kuurne, Langemark-Poelkapelle, Lo-Reninge, 
Maarkedal, Meulebeke, Moorslede, Nazareth, Oostrozebeke, Oudenaarde, Pittem, 
Poperinge, Ronse, Ruiselede, Spiere-Helkijn, Tielt, Vleteren, Waregem, Wielsbeke, 
Wingene, Wortegem-Petegem, Zulte, Zwalm en Zwevegem voor de activiteit “openbare 
verlichtingsinstallaties” definitief is geworden op 12 december 2019 en deze van de 
Stad/Gemeente Menen, Mesen, Veurne, Wervik, en Zonnebeke op 1 juli 2019. 

De Heer/Mevrouw * verzoekt de instrumenterende notaris vast te stellen dat het 
variabel kapitaal van de vereniging hierdoor verhoogd werd met * tot * werd en 
vertegenwoordigd wordt door * aandelen. 

SLOTBEPALINGEN. 
Tegenstrijdige belangen – Onevenwichtige bedingen. 

De partijen erkennen dat de instrumenterende notaris hen artikel 9 § 1, twee en 
derde lid van de Organieke Wet op het Notariaat heeft voorgelezen en toegelicht, luidende 
als volgt: 

“Wanneer een notaris tegenstrijdige belangen of de aanwezigheid van 
onevenwichtige bedingen vaststelt, vestigt hij hierop de aandacht van de partijen en deelt 
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hen mee dat elke partij de vrije keuze heeft om een andere notaris aan te wijzen of zich te 
laten bijstaan door een raadsman. De notaris maakt hiervan melding in de notariële akte. 

De notaris licht elke partij altijd volledig in over de rechten, verplichtingen en 
lasten die voortvloeien uit de rechtshandelingen waarbij zij betrokken is en geeft aan alle 
partijen op onpartijdige wijze raad.”  

Bevestiging van identiteit. 
Ondergetekende Notaris bevestigt de identiteit van de comparanten aan de hand 

van de stukken door de wet vereist. 
Verklaring pro fisco. 

Toepassing wordt gevraagd van de artikelen 161, 2° en 161,3° voor de registratie 
van voorgaand proces-verbaal met bijlagen. 

Rechten op geschriften (Wetboek diverse rechten en taksen). 
Het recht op geschriften bedraagt nul euro (€ 0). 

Mededeling ontwerp van akte - gedeeltelijke voorlezing. 
De comparanten erkennen het ontwerp van deze akte op * ontvangen te hebben. 

Dit was voor hen voldoende tijdig om het te lezen en na te kijken. 
De instrumenterende notaris heeft zich bijgevolg beperkt tot het integraal 

voorlezen: 
- van de hoofding van de akte omvattende de volledige identiteitsgegevens en

coördinaten van de comparanten en van hemzelf;
- van plaats en datum van ondertekening van de akte.
- en van de wijzigingen die werden aangebracht aan het vooraf meegedeelde

ontwerp van de akte. 
De overige delen van de akte werden gedeeltelijk voorgelezen.
De hele akte en de essentiële inhoudsbestanddelen ervan werden toegelicht. 
WAARVAN AKTE.
Gedaan en verleden te * 
En na gedeeltelijke voorlezing en volledige toelichting, hebben de comparanten, 

met Ons, Notaris, getekend. 
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Overeenkomst 
 
 
Tussen: 
 
enerzijds, 
 
de V.Z.W. Dierenasiel regio Roeselare, met maatschappelijke zetel in de De Zilten 52 te 8800 Roeselare, 
voor wie optreden de heer Arnold Stael als voorzitter van de V.Z.W. en de heer Pascal Van Parys als 
secretaris van de V.Z.W., 
 
hierna genoemd “de V.Z.W.”, 
 
en anderzijds, 
 
de gemeente Ingelmunster, met adres Oostrozebekestraat 4, 8770 Ingelmunster, voor wie optreden, 
Steven De Maesschalck, voorzitter gemeenteraad en ir. Dominik Ronse, Algemeen Directeur, 
 
hierna genoemd “de gemeente”, 
 
is volgende overeenkomst afgesloten. 
 
 
Artikel 1: Voorwerp 
 
De V.Z.W. kan instaan voor een aantal opdrachten inzake dierenbeleid in de ruime zin van het woord. 
De opdracht behelst in essentie taken inzake asielwerking en zwerfkattenbeleid. Dit lidmaatschap 
ontheft de gemeente evenwel niet van haar eigen (wettelijke) verantwoordelijkheid terzake. 
Participerende gemeenten blijven verantwoordelijk om hun verplichtingen in kader van vigerende 
wetgeving, in verband met het gevoerd dierenbeleid in de ruime zin, … na te leven. Niet limitatief: 
problematiek inzake inbeslagnames, overlast door dieren…  
 
Artikel 2: Contractduur en beëindiging 
 
2.1. Deze overeenkomst treedt in werking op 1 januari 2021 en wordt aangegaan voor een minimale 

duurtijd van 5 jaar. 
2.2.  Deze overeenkomst kan bij het verstrijken van deze periode van 5 jaar door iedere partij worden 

opgezegd bij aangetekend schrijven met inachtneming van een opzeggingstermijn van 12 
maanden. 

2.3. Als de overeenkomst niet wordt opgezegd, dan wordt zij na 5 jaar stilzwijgend verlengd voor 
onbepaalde duur. Zij kan dan door iedere partij worden opgezegd bij aangetekend schrijven met 
inachtneming van een opzeggingstermijn van 12 maanden, die ingaat op de eerste van de maand 
volgend op de maand waarin de aangetekende brief is verzonden. 

2.4. De overeenkomst wordt automatisch en van rechtswege beëindigd als de V.Z.W. om welke 
reden dan ook wordt ontbonden of failliet gaat, behoudens het geval van overname van de 
rechten en plichten van de V.Z.W. op basis van een overeenkomst, door de rechtsopvolger van 
de V.Z.W., zonder dat deze overname de continuïteit van de uitvoering van deze overeenkomst 
mag verstoren. 
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2.5. Als blijkt dat de jaarlijkse lidgelden ontoereikend zijn om alle opdrachten als een goede 
huisvader te kunnen uitvoeren, dan kan de V.Z.W. de lidgelden verhogen. Als de gemeente er in 
dit geval voor opteert de overeenkomst te beëindigen, dan kan dit bij aangetekend schrijven 
met inachtneming van een opzeggingstermijn van 3 maanden, die ingaat op de eerste van de 
maand volgend op de maand waarin de aangetekende brief is verzonden. 

 
Artikel 3: Organisatie van de dienstverlening 
 
3.1. Coördinator 
 
De gemeente kan de V.Z.W. bereiken via de coördinator van het dierenasiel regio Roeselare, ofwel 
telefonisch op het nummer zoals gecommuniceerd door de V.Z.W. of per mail op het mailadres zoals 
gecommuniceerd door de V.Z.W. Bij afwezigheid van de coördinator, zal een vervanger aangeduid 
worden. 
 
Alle correspondentie tussen de gemeente en de V.Z.W. zal gevoerd worden via dit emailadres en deze 
persoon. De coördinator staat in voor de dagdagelijkse opvolging en uitvoering van de dienstverlening. 
Dat betekent dat zij instaat voor de planning, leiding, controle en de coördinatie van de financiële, 
technische en administratieve taken nodig om de dienstverlening te kunnen verlenen. Daartoe 
controleert de coördinator op regelmatige tijdstippen de kwaliteit van de dienstverlening en bewaakt 
ze de correcte en tijdige dienstverlening naar de gemeente toe. 
 
Wanneer de gemeente meent dat de coördinator haar taak niet (langer) naar behoren vervult, kan ze 
zich wenden tot de voorzitter van de V.Z.W. met het oog op de eventuele vervanging van de 
coördinator. 
 
De V.Z.W. kan in de loop van de overeenkomst de taak van coördinator aan een andere persoon, die 
over dezelfde kwalificaties beschikt, overdragen. 
 
3.2. Aanspreekpunten bij de gemeente 
 
Voor de gemeente zijn volgende contactpersonen verantwoordelijk voor de uitvoering van deze 
overeenkomst: 

 
Patricia Ryelandt, 051/33 74 32, milieu@ingelmunster.be 

 
Als de V.Z.W. meent dat een contactpersoon zijn of haar taak niet (langer) naar behoren vervult, kan 
ze zich wenden tot de gemeente met het oog op de eventuele vervanging van deze contactpersoon. 
De gemeente kan in de loop van de overeenkomst de taak van de contactpersoon aan een andere 
persoon, die over dezelfde kwalificaties beschikt, overdragen. 
 
Artikel 4: Aannemingscontracten 
 
4.1. De V.Z.W. kan dienstverleners engageren voor taken voortvloeiend uit deze overeenkomst. 
4.2. De V.Z.W. zal de gemeente vrijwaren voor elke vordering, al dan niet in rechte, van een derde 

met betrekking tot het uitvoeren van deze overeenkomst en met betrekking tot de uitvoering 
van de dienstverlenersovereenkomsten. 

 
  

Vervolg zitting van 20 oktober 2020

Bijlage om te worden gevoegd bij punt 3 van de agenda

Verifieer dit rechtsgeldig elektronisch ondertekend document van 86 blz op code.esignflow.be met verificatiecode 1401-0671-2313-9183.

https://app.esignflow.be/nl-be/code/1401067123139183


Pagina 3 van 23 
 

Artikel 5: Takenpakket 
 
5.1. De V.Z.W. heeft een aantal formules uitgewerkt waaruit de gemeente kan kiezen. 

• De gemeente kan opteren voor de opdracht asielwerking. 

• De gemeente kan opteren voor de opdracht zwerfkatten. 

• De gemeente kan opteren voor de combinatie asielwerking en zwerfkatten. 

• De gemeente kan advies vragen op vlak van dierenwelzijn of -beleid. 

• De gemeente kan nog andere opdrachten aan de V.Z.W. vragen. 
5.2. Telkens wanneer nodig, bespreekt de V.Z.W. de uitvoering van de verschillende opdrachten met 

de gemeente. 
5.3. Het takenpakket bevat een opsomming van taken met bijhorende raming per service en wordt 

vóór 1 december van het jaar voorafgaand aan dat waarop het budget betrekking heeft 
opgesteld en aan de gemeente voorgelegd. De gemeente keurt het takenpakket uiteindelijk 
officieel goed. Zolang er voor het volgende jaar geen nieuw takenpakket is goedgekeurd door 
de gemeente, blijft het bestaande takenpakket van kracht en zal dit door de V.Z.W. worden 
uitgevoerd. 

5.4. De V.Z.W. brengt de gemeente op de hoogte van de timing en de technische en financiële 
aspecten van het takenpakket. 

 
Artikel 6: Vergoedingen en betalingsmodaliteiten 
 
6.1. In december maakt de V.Z.W. op naam en voor rekening van de gemeente een factuur op voor 

het lidgeld van het komende jaar.  
6.2. Maandelijks maakt de V.Z.W. op naam en voor rekening van de gemeente een factuur op voor 

de in de voorgaande maand bijkomende gepresteerde diensten. 
6.3. Bij laattijdige betaling is van rechtswege een verwijlintrest verschuldigd aan de rentevoet zoals 

bepaald in de wet betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties 
van 02.08.2002. 

6.4. De bedragen en lidgelden, zijn jaarlijks indexeerbaar. 
6.5. De gemeente kiest zelf welke opdrachten (zoals beschreven in bijlage ‘beschrijving opdrachten’), 
 zij aan de V.Z.W. toevertrouwt. 
6.6. De gemeente kiest zelf of zij voor een lidmaatschap opteert of liever per opdracht werkt. 
6.7. Volgende jaarlijkse lidgelden worden gehanteerd: 

• Opdracht asielwerking: 0,30 cent per inwoner. 

• Opdracht zwerfkattenwerking: 0,30 cent per inwoner. 

• Combinatie van asiel- en zwerfkattenwerking: 0,54 cent per inwoner. 
6.8.  Bij een combinatie van het lidgeld voor de opdracht zwerfkatten en de opdracht asielwerking, 

krijgt de gemeente een korting van 10 %. 
6.9.  Bij de berekening van het lidgeld, wordt rekening gehouden met het inwonersaantal op 31 

december van het jaar voorafgaand aan het jaar waarop het lidgeld betrekking heeft. 
6.10. Als blijkt dat de jaarlijkse lidgelden ontoereikend zijn, mag de V.Z.W. deze verhogen voor het 

komende werkjaar. De V.Z.W. brengt de aangesloten gemeenten hiervan schriftelijk op de 
hoogte. Elke gemeente kan zelf beslissen of ze lid wil blijven van de V.Z.W. of de samenwerking 
wil stopzetten. Als de gemeente ervoor kiest om de samenwerking stop te zetten, dan volgt zij 
hiervoor de stappen die vermeld zijn in artikel 2 ‘Contractduur en beëindiging’. 

6.11. Als een gemeente ervoor kiest om geen jaarlijks lidgeld te betalen, maar per opdracht wil 
werken, dan kan zij de prijslijst voor de aparte opdrachten bij de V.Z.W. opvragen. 
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Artikel 7: Terreinen 
 
7.1. Als de V.Z.W. terreinen die deel uitmaken van het openbaar domein van de gemeente nodig 

heeft voor de uitvoering van deze overeenkomst, verwerft zij een recht van gebruik. 
7.2. Als de V.Z.W. terreinen die deel uitmaken van het privédomein van de gemeente nodig heeft 

voor de uitvoering van deze overeenkomst, verleent de gemeente een recht van gebruik. 
7.3. Als de V.Z.W. terreinen die behoren tot het privédomein van derden, vreemd aan deze 

overeenkomst, nodig heeft, zal de V.Z.W. onderhandelen in samenspraak met de gemeente om 
de nodige en mogelijke rechten op dit eigendom te verwerven.  

 
Artikel 8: Documentatie 
 
8.1. De documenten en digitale bestanden betreffende de opdrachten, die al dan niet gedurende 

bepaalde tijd bewaard worden omwille van boekhoudkundige, administratieve, vergunnings-
technische of andere redenen, alsook klantenlijsten en briefwisseling met klanten hieromtrent 
van de voorbije vijf jaren, blijven eigendom van en blijven onder de integrale 
verantwoordelijkheid van de gemeente. 

8.2. De V.Z.W. heeft altijd volle inzage- en gebruiksrecht van deze documenten, met respect voor de 
wetgeving op privacy en GDPR-regeling. 

8.3. Deze documenten zullen bewaard worden bij de gemeente. 
8.4. Deze rechten en verplichtingen gelden voor de periode die overeenstemt met de duurtijd van 

deze overeenkomst voor deze opdracht. 
8.5. Alle berekeningen, beschrijvingen, documenten, procedures, handleidingen, gegevens, 

informatie... en dergelijke meer – verder ‘informatie’ genoemd – in wat voor vorm dan ook, die 
bestond voor het tot stand komen van deze overeenkomst, blijft eigendom van de partij die ze 
in haar bezit had. 

8.6. De informatie die door onderliggende overeenkomst ontstaat, zowel tijdens de duur ervan als 
erna, is de eigendom van de gemeente. De V.Z.W. en de aangestelde dienstverleners verwerven 
er een niet-exclusief gebruiksrecht op dat tijdens de duur van de overeenkomst niet extra 
vergoed dient te worden. 

8.7. Als de vermelde documentatie en informatie eveneens betrekking heeft op het 
intergemeentelijk deel van de opdracht, dan zal de V.Z.W. daar het mede-eigendomsrecht van 
hebben. 

 
Artikel 9: Aansprakelijkheid 
 
Onverminderd de overige bepalingen ter zake in deze overeenkomst, gelden inzake aansprakelijkheid 
volgende regels: 
 
9.1. Ten aanzien van de V.Z.W. 
 
De gemeente blijft aansprakelijk voor alle vroegere verbintenissen die zij op zich genomen heeft en zal 
de V.Z.W. hiervoor vrijwaren met uitsluiting van de aansprakelijkheid van de V.Z.W. 
 
9.2. Ten aanzien van de gemeente 
 
Naar de gemeente toe, is de V.Z.W. aansprakelijk volgens de ter zake geldende bepalingen van het 
gemeen recht voor de goede uitvoering van het takenpakket. De V.Z.W. kan de gemeente 
overeenkomstig het gemeen recht in vrijwaring roepen. 
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9.3. Ten aanzien van derden 
 
De V.Z.W. is tegenover derden overeenkomstig het gemeen recht aansprakelijk voor de goede 
uitvoering van het takenpakket. De V.Z.W. vrijwaart de gemeente voor fouten of nalatigheden in haar 
dienstverlening. 
 
De V.Z.W. kan desgevallend de gemeente overeenkomstig het gemeen recht in vrijwaring roepen voor 
fouten die dateren van voor de inwerkingtreding van deze overeenkomst of waar de aansprakelijkheid 
van de gemeente aan de orde is. 
 
9.4. Ontheffing van aansprakelijkheid 
 
De V.Z.W. is niet aansprakelijk voor overmachtssituaties zoals stakingen, natuurrampen, oorlog, 
oproer, opeisingen, en andere gelijkaardige situaties buiten haar controle. 
 
De V.Z.W. is bij de uitvoering van haar taken niet verantwoordelijk voor inbreuken op wetgeving, 
vertragingen, of andere tekortkomingen die het gevolg zijn van de fout of nalatigheid van de gemeente 
of haar aangestelden. Daartoe vrijwaart de gemeente de V.Z.W. 
 
Artikel 10: Verzekeringen 
 
Tot dekking van hun verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst en de risico’s die de taken met 
zich meebrengen, zullen de partijen hun respectievelijke verplichtingen en risico’s verzekeren bij een 
gekende verzekeraar. Op eerste verzoek van een partij zal de andere partij een kopie bezorgen van de 
polis en de laatste premiebetaling. 
 
Artikel 11: Splitsbaarheid van deze overeenkomst 
 
Elke bepaling uit deze overeenkomst die ongeldig, verboden of onafdwingbaar zou zijn, om wat voor 
reden dan ook, zal niet langer uitwerking hebben zonder daardoor de rechtsgeldigheid van de overige 
bepalingen van deze overeenkomst enigszins aan te tasten. Partijen zullen in dat geval te goeder trouw 
de desbetreffende bepaling vervangen door een rechtsgeldige bepaling die zoveel als mogelijk 
eenzelfde effect heeft.  
 
Artikel 12: Toepasselijk recht en geschillenbehandeling 
 
Deze overeenkomst wordt beheerst door het Belgisch recht. Vooraleer een geschil aan de bevoegde 
rechtbank voor te leggen, verbinden partijen zich ertoe te goeder trouw en met inachtneming van de 
redelijke belangen van de andere partij te onderhandelen met het oog op een minnelijke regeling. Alle 
geschillen met betrekking tot alle aspecten van deze overeenkomst, behoren tot de uitsluitende 
bevoegdheid van de rechtbank van Kortrijk. 
 
Artikel 13: Bijlage 
 
De bijlage “Beschrijving van de opdrachten” maakt integraal deel uit van deze overeenkomst. Daarin 
staan de verschillende opdrachten waaruit een gemeente kan kiezen, in detail beschreven. 
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Deze overeenkomst is opgesteld op ……………………………………………… in twee originele exemplaren, 
waarvan elke partij erkent er één ontvangen te hebben. 
 
 
Voor de V.Z.W. Dierenasiel regio Roeselare 
 
 
 
De heer Arnold Stael 
Voorzitter 
 
 
Voor de gemeente Ingelmunster 
 
 
 
 
 
ir. Dominik Ronse      Steven De Maesschalck 
Algemeen directeur       Voorzitter gemeenteraad 
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Beschrijving opdrachten 

 
 
In uitvoering van de overeenkomst tussen de V.Z.W. en de gemeente voor de opdrachten rond 
dierenwelzijn, stellen de gemeente en de V.Z.W. elk jaar het takenpakket samen. De gemeente kan uit 
volgende pakketten kiezen: 
 

- Opdracht asielwerking 
- Opdracht zwerfkatten 
- Geven van advies op vlak van dierenbeleid en -welzijn 
- Bijkomende opdrachten op vraag van de gemeente 

 
 
Jaarlijks lidgeld 

 
Het jaarlijks lidgeld voor de opdracht asielwerking bedraagt € 0,30 per inwoner per jaar. 
Het jaarlijks lidgeld voor de opdracht zwerfkatten bedraagt € 0,30 per inwoner per jaar. 
Bij een combinatie van de opdracht asielwerking en de opdracht zwerfkatten, bedraagt de prijs € 0,54 
per inwoner per jaar. 
 
Het lidgeld dient ten laatste op 1 januari betaald te worden voor het jaar waarin de opdracht dient 
uitgevoerd te worden. 
 
Het geven van advies op vlak van dierenwelzijn of -beleid en de bijkomende opdrachten worden aan 
uurtarief uitgevoerd. Vooraleer aan de opdrachten te starten, zal de V.Z.W. een offerte aan de 
gemeente bezorgen. Pas na schriftelijke goedkeuring van de offerte door de gemeente, zal de opdracht 
of adviesverlening starten. 
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Opdracht asielwerking 
 
Adoptieprocedure van een hond of kat 
 
Procedure 
 
Heeft een burger interesse in een hond of kat, dan kan hij hiervoor contact opnemen met het 
dierenasiel regio Roeselare. Er zal aan de burger gevraagd worden om een vragenlijst in te vullen. 
Dankzij de ingevulde vragenlijst, kan de V.Z.W. een zicht krijgen op welk dier de burger zoekt. De V.Z.W. 
kan op deze manier ook beter uitmaken of het dier aan de verwachtingen van de burger voldoet. Er 
wordt altijd gestreefd naar een optimale match tussen het dier en het baasje. Pas als de V.Z.W. van 
oordeel is dat er een potentiële match is tussen de burger en een dier uit het asiel, zal een 
kennismaking met het dier volgen. Bij een eventuele adoptie, zal steeds een contract opgemaakt 
worden. In dit contract staan alle regels waaraan de adoptant zich na de adoptie dient te houden. De 
vragenlijst en het contract kunnen altijd bij de V.Z.W. opgevraagd worden. 
 
Prijslijst voor adopties 
Onderstaande prijslijst is enkel geldig als de gemeente het lidgeld ‘asielwerking’ betaalt. 
 

Kat 0 – 6 maand * zonder stamboom € 160 

met stamboom € 220 

7 maand ** zonder stamboom € 150 

met stamboom € 210 

    

hond 0 – 6 maand zonder stamboom € 320 

met stamboom € 450 

7 maand – 12 maand zonder stamboom € 250 

met stamboom € 400 

1 jaar – 5 jaar zonder stamboom € 170 

met stamboom € 300 

+ 6 jaar zonder stamboom € 120 

met stamboom € 200 

 
* Er wordt naar de aanwezigheid van de melktandjes gekeken.  
**  Een kat ouder dan 6 maanden beschikt over een volwassen gebit. 
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Afstandsprocedure voor een dier door de burger 
 
Procedure 
 
Als een burger om een bepaalde reden zijn dier niet meer kan houden en er afstand wil van doen, kan 
hij steeds terecht bij de V.Z.W. Let wel dat de burger enkel afstand kan doen van een dier waarvan hij 
eigenaar is. 
Bij de afstand van het dier, dient de burger in het bezit te zijn van zijn identiteitskaart, het 
vaccinatieboekje en/of registratieformulier van het dier in kwestie. 
Vooraleer een afstand kan plaatsvinden, dient de burger een afspraak te maken met de V.Z.W. van het 
dierenasiel. 
Op de dag van de afstand, zal de V.Z.W. samen met de burger een gedragsfiche van het dier opmaken 
om zo een geschikt baasje te vinden die past bij het karakter van het afgestane dier. 
 
Prijslijst 
Onderstaande prijslijst is enkel geldig als de gemeente het lidgeld ‘asielwerking’ betaalt. 
 

Hond € 50 

Kat 0 – 6 maand * € 10 

Kat + 6 maand ** € 25 

Enkel publicatie via website *** € 25 

 
* Er wordt naar de aanwezigheid van de melktandjes gekeken.  
**  Een kat ouder dan 6 maanden beschikt over een volwassen gebit. 
***  Het dier blijft bij de eigenaar tot het ogenblik van de adoptie. 
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Ophalen van een weggelopen hond 
 
Als een burger een weggelopen hond opmerkt, dient hij de politie te verwittigen. De politie schakelt 
de burger door naar de V.Z.W. 
De V.Z.W. vraagt de melder of de hond al ergens opgesloten zit. De V.Z.W. komt namelijk niet tussen 
als de hond niet opgesloten zit. De V.Z.W. noteert de gegevens van de melder en het adres waar de 
hond zich bevindt. De V.Z.W. vraagt aan de melder of hij de hond zelf naar het dierenasiel kan brengen. 
Als dit niet mogelijk is, vertrekt de V.Z.W. binnen een termijn van 30 minuten naar de locatie waar de 
hond zich bevindt. 
Ter plaatse, zal de V.Z.W. met de chiplezer en via www.dog-id.be nagaan wie de eigenaar van de hond 
is. De V.Z.W. contacteert de eigenaar en vraagt of hij zijn hond zelf kan komen ophalen. De V.Z.W. 
meldt ook al dat er € 65 interventiekosten en surplus transportkosten aan € 0,3412 per kilometer zullen 
aangerekend worden. De hond kan pas met de eigenaar meegegeven worden als de factuur betaald 
werd. Is de eigenaar niet gekend of niet bereikbaar, dan neemt de V.Z.W. de hond mee naar het 
dierenasiel regio Roeselare. 
De V.Z.W. probeert de eigenaar, indien gekend, nog een aantal keer te bereiken. Er wordt ook een 
boodschap op de voicemail ingesproken. De V.Z.W. brengt de gemeente waar de hond gevonden is, 
op de hoogte en vraagt hulp bij het opzoeken van de eigenaar. 
Als de hond na 14 dagen nog niet opgehaald werd, wordt de hond eigendom van de V.Z.W. en kan hij 
ter adoptie aangeboden worden. 
 
Let op! Als de V.Z.W. al vertrokken is naar de locatie waar de weggelopen hond zich momenteel 
bevindt, terwijl de melder terugbelt met de melding dat de eigenaar van het dier gevonden is en het 
dier zelf komt ophalen, dan zal de V.Z.W. zich niet verder naar de locatie begeven. Dit noemt men een 
onderbroken interventie. De V.Z.W. brengt de gemeente op de hoogte van de onderbroken 
interventie. De kosten vallen ten laste van de V.Z.W. 
 
Let op! Bij herhaaldelijke onderbroken interventies (vanaf de derde keer), wordt de kost van de 
interventie wel gefactureerd aan de gemeente, die de kost dan op haar beurt kan doorfactureren aan 
de eigenaar van de hond. 
 
Prijslijst 
Onderstaande prijslijst is enkel geldig als de gemeente het lidgeld ‘asielwerking’ betaalt. 
 

Interventie € 65 te betalen door de eigenaar 

Transport * € 0,3412 per km, te betalen door de eigenaar 

Opvang ** € … (vanaf dag 2), te betalen door de eigenaar 

Eigenaar niet gekend € 0 zit vervat in het lidgeld 

Onderbroken interventie € 0 zit vervat in het lidgeld 

 
* De officiële kilometervergoedingen worden toegepast.  
** De officiële tarieven van het departement LNE, dienst dierenwelzijn zijn van toepassing. 
 
  

Vervolg zitting van 20 oktober 2020

Bijlage om te worden gevoegd bij punt 3 van de agenda

Verifieer dit rechtsgeldig elektronisch ondertekend document van 86 blz op code.esignflow.be met verificatiecode 1401-0671-2313-9183.

https://app.esignflow.be/nl-be/code/1401067123139183


Pagina 11 van 23 
 

Ophalen van een dier in nood op openbaar domein 
 
Als een burger een dier in nood op het openbaar domein ziet, dan verwittigt hij 
 

- de gemeente als er geen gevaar is voor de veiligheid van de weggebruikers of 
- de politie als er gevaar is voor de veiligheid van de weggebruikers. 

 
De politie of de gemeente contacteert de V.Z.W. met de vraag het dier op te halen. De V.Z.W. vertrekt 
zo snel mogelijk naar de locatie. Ter plaatse, zal de V.Z.W. met de chiplezer en via www.dog-id.be 
nagaan wie de eigenaar van het dier is. Als de eigenaar gekend is, contacteert de V.Z.W. de eigenaar 
met de vraag zijn dier te komen ophalen. Als de eigenaar niet gekend of niet bereikbaar is, neemt de 
V.Z.W. het dier mee naar het dierenasiel regio Roeselare. 
De V.Z.W. neemt contact op met een zelfgekozen dierenarts en vraagt de eerste zorgen toe te dienen. 
In zeer acute gevallen, vraagt de V.Z.W. aan de dierenarts om ter plaatse te komen. Het dier blijft in 
het dierenasiel tot de eigenaar gevonden is met een max. van 14 dagen. Na 14 dagen wordt het dier 
automatisch eigendom van de V.Z.W. 
 
Prijslijst 
Onderstaande prijslijst is enkel geldig als de gemeente het lidgeld ‘asielwerking’ betaalt. 
 

Interventie € 65 te betalen door de eigenaar 

Transport * € 0,3412 per km, te betalen door de eigenaar 

Dierenarts prijs dierenarts, te betalen door de eigenaar 

Opvang ** € … (vanaf dag 2), te betalen door de eigenaar 

Eigenaar niet gekend € 0 zit vervat in het lidgeld, behalve de dierenarts-
kosten die ten laste vallen van de gemeente waar men 
het dier opgehaald heeft 

 
* De officiële kilometervergoedingen worden toegepast.  
** De officiële tarieven van het departement LNE, dienst dierenwelzijn zijn van toepassing. 
 
De V.Z.W. zal binnen de maand na het ophalen van het dier een factuur sturen naar de betrokken 
eigenaar of gemeente. De eigenaar of gemeente krijgt 30 dagen om de factuur te betalen. Gebeurt dit 
niet, dan zal een interest aangerekend worden aan de wettelijke interestvoet. 
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Ophalen van een overleden dier op openbaar domein 
 
Als een burger een overleden dier op het openbaar domein ziet, dan verwittigt hij 
 

- de gemeente als er geen gevaar is voor de veiligheid van de weggebruikers of 
- de politie als er gevaar is voor de veiligheid van de weggebruikers. 

 
De politie of de gemeente contacteert de V.Z.W. met de vraag het dier op te halen. De V.Z.W. begeeft 
zich naar de locatie. Ter plaatse, zal de V.Z.W. met de chiplezer en via www.dog-id.be nagaan wie de 
eigenaar van het dier is.  Als de eigenaar gekend is, contacteert de V.Z.W. de eigenaar met de vraag 
zijn dier te komen ophalen. Als de eigenaar niet gekend of niet bereikbaar is, neemt de V.Z.W. het dier 
mee naar het dierenasiel regio Roeselare. De V.Z.W. neemt contact op met Rendac om het dier te 
komen ophalen. 
 
Prijslijst 
Onderstaande prijslijst is enkel geldig als de gemeente het lidgeld ‘asielwerking’ betaalt. 
 

Interventie € 65 te betalen door de eigenaar 

Transport * € 0,3412 per km, te betalen door de eigenaar 

Rendac ** € …, te betalen door de eigenaar 

Eigenaar niet gekend € 0 zit vervat in het lidgeld 

 
* De officiële kilometervergoedingen worden toegepast.  
** De officiële tarieven zijn van toepassing. 
 
De V.Z.W. zal binnen de maand na het ophalen van het dier een factuur sturen naar de betrokken 
eigenaar of gemeente. De eigenaar of gemeente krijgt 30 dagen om de factuur te betalen. Gebeurt dit 
niet, dan zal een interest aangerekend worden aan de wettelijke interestvoet. 
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Opdracht zwerfkatten 
 
 
Het zwerfkattenplan bestaat uit verschillende stappen. De 1ste stap, is de voorbereidende fase. In stap 
2 wordt ingezet op informeren en sensibiliseren. In stap 3 wordt gezocht naar vrijwilligers en stap 4 is 
de effectieve uitvoering van de vangacties. De laatste stap beschrijft de handhaving. 
 
Bijlages 
De V.Z.W. stelt een aantal sjablonen ter beschikking die door de aangesloten gemeenten gebruikt 
kunnen worden. De sjablonen worden telkens per mail naar de aangesloten gemeenten verstuurd. De 
sjablonen worden op geregelde tijdstippen geactualiseerd. 
 
 

STAP 1 – Voorbereidende fase 
 
De gemeente bezorgt de V.Z.W. een lijst van de dierenartsen waarmee ze momenteel samenwerkt. 
Deze lijst wordt door de V.Z.W. verder aangevuld. 
 
De V.Z.W. schrijft jaarlijks alle lokale dierenartsen van de deelnemende gemeenten aan voor een 
prijsbevraging. De V.Z.W. bepaalt zelf de voorwaarden waaraan een dierenarts moet voldoen als hij/zij 
de opdracht wil uitvoeren. Na de prijsvraag bepaalt de V.Z.W. zelf met welke dierenartsen zij wel/niet 
wil samenwerken.  
 
Volgende voorwaarden worden naar voor geschoven: 
 

- De dierenarts heeft de nodige flexibiliteit. Katten blijven bijvoorbeeld bij de dierenarts tot ze terug 
risicoloos uitzetbaar zijn. 

- Aanvaardbare prijs. 
- De dierenarts voert alle door de V.Z.W. opgelegde onderzoeken en testen uit.  
 

De gemeente bezorgt de V.Z.W. de nodige input over potentieel geëngageerde dierenliefhebbers en 
verenigingen die een bijdrage kunnen leveren aan de zwerfkatvangacties en/of het zwerfkattenplan. 
Zie ook stap 3. 
 
De gemeente stelt een eigen, vaste medewerker aan die zal instaan voor de behandeling en opvolging 
van de meldingen. De contactpersoon wordt vermeld in het algemeen deel van deze overeenkomst. 
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STAP 2 – Informeren en sensibiliseren 
 
De rol van de V.Z.W. bestaat in het aanleveren van globaal uniform campagnemateriaal. Ook het 
beschikbare materiaal van LNE zal gebruikt worden. De V.Z.W. vraagt het campagnemateriaal aan, 
plaatst er haar logo bij en bezorgt het aan de gemeente. Er wordt ook voor de gemeente ruimte 
voorzien om haar logo erbij te plaatsen. 
 
Bij een samenwerking tussen de V.Z.W. en de gemeente, moet aan volgende voorwaarden voldaan 
worden: 
 
De eerste stap is het sensibiliseren van burgers over de werking van het zwerfkattenplan. De gemeente 
zal hiervoor een aantal voorgeschreven acties ondernemen. 

 

• De gemeente zal in al haar openbare gebouwen, de woonzorgcentra, de bibliotheek… de door 
de V.Z.W. afgeleverde affiches ophangen. 

• De gemeente zal de door de V.Z.W. doorgemailde informatie via haar gemeenteblad, 
stadsmagazine verspreiden. 

• De gemeente zal de door de V.Z.W. doorgemailde informatie op haar website plaatsen. 

• De gemeente zal de door de V.Z.W. doorgemailde informatie via sociale media zoals de 
gemeentelijke Facebookpagina, de Instagrampagina van de gemeente… verspreiden. 

 
Pas als bovenstaande sensibilisatieacties en afspraken nagekomen zijn en de informatie door de 
gemeente gepubliceerd werd, zal de V.Z.W. overgaan tot zwerfkatvangacties. Let wel dat de informatie 
minstens 1 maand gepubliceerd moet zijn, vooraleer de zwerfkatvangacties kunnen opstarten. 
 
Waarom moeten we informeren en sensibiliseren? 
 

- Goede beleidsuitvoering en handhaving van de gemeente kenbaar maken 
- Communiceren waarom de gemeente werkt volgens de VST-methode (= vangen, steriliseren en 

terugplaatsen) en wat de voordelen hiervan zijn 
- Misverstanden over (huis- en zwerf)katten bij de inwoners vermijden 

 
Wie moet geïnformeerd en gesensibiliseerd worden? 
 

- De inwoners, om verantwoordelijkheidszin te creëren voor het melden van zwerfkatten. 
- Eigenaars van huiskatten omdat zij verantwoordelijk zijn voor het steriliseren, castreren, 

registreren en chippen van hun dier. 
- De gemeente aangezien zij verantwoordelijk is voor het uitzetten van het beleid, het uitvoeren 

van het zwerfkattenplan en het voorzien van de nodige kredieten. Onder de gemeente verstaan 
we o. a. de medewerkers, de gemeenschapswachten en de mandatarissen. 

- Ook netwerkpartners moeten de nodige informatie ontvangen. Denk hierbij aan de politie, de 
brandweer, de lokale dierenartsen, de omliggende steden en gemeenten, het Zorgbedrijf 
(OCMW)… 
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Waarover moeten we informeren en sensibiliseren? 
 
Er zijn tal van zaken waarover gecommuniceerd moet worden, waaronder: 
 

- de wetgeving over zwerfkatten waarin staat dat de gemeente verplicht over een zwerfkattenplan 
moet beschikken 

- de wetgeving over huiskatten waarin bepalingen staan wanneer een eigenaar zijn/haar huiskat 
moet steriliseren/castreren, chippen en registreren 

- het gemeentelijk zwerfkattenbeleid waarin de aanpak, prioriteiten bij vangacties… beschreven 
staan 

- de regelgeving rond giften en nalatenschappen en het recht op een fiscaal attest 
- het kaderen waarom de dierenarts bepaalde zwerfkatten beter laat inslapen 
- … 

 
Wanneer kunnen we sensibiliseren en informeren? 
 

- Seizoensgebonden communicatie, bijvoorbeeld tijdens het kittenseizoen (de boodschap is hier 
om drachtige kattinnen en kittens tijdig te melden) 

- Werelddierendag 
- Regelmatig communiceren is de boodschap! 

 
Het informeren en sensibiliseren kan met behulp van onderstaande acties: 
 

- Uithangen van affiches en verdelen van flyers. De V.Z.W. bezorgt de nodige sjablonen en laat 
ruimte vrij voor het logo van de gemeente. De gemeente plaatst zelf hun logo op de affiche en 
flyer en drukt deze op eigen kosten. 

- Het organiseren van infoavonden. De V.Z.W. zal de opleiding/infoavond op zich verzorgen, terwijl 
de gemeente op haar kosten voor de logistieke ondersteuning zal instaan. De V.Z.W. mag gratis 
gebruik maken van de accommodatie van de gemeente. 

- Het publiceren van een artikel in het gemeenteblad/stadsmagazine. De V.Z.W. kan de nodige 
informatie aanleveren. Het is de taak van de gemeente om de teksten gratis in het 
gemeenteblad/stadsmagazine te publiceren. Dit kan zijn: de wetgeving rond huis- en zwerfkatten, 
het gemeentelijk zwerfkattenbeleid én de voordelen van de VST-methode, communicatie rond de 
verantwoordelijkheid over het melden van zwerfkatten én het steriliseren/castreren, registreren 
en chippen van huiskatten, (wetenschappelijke) feiten, resultaten van zwerfkatvangacties… 

- Publiceren van informatie op de website van de gemeente. De V.Z.W. kan de nodige informatie 
aanleveren. Het is de taak van de gemeente om de teksten gratis op de website te plaatsen. 

- Flyeren voor en tijdens het kittenseizoen. De boodschap is hier dat burgers tijdig melden dat een 
zwerfkattin drachtig is of kittens heeft. 

- Communiceren met uniforme affiches in alle samenwerkende steden en gemeenten en dit bij 
dierenartsen, netwerkpartners… 

- Gebruiken van uniforme kaartjes bij zwerfkatvangacties. 
- Infostand plaatsen bij bepaalde evenementen, beurzen… 
- Communicatie via sociale media. Hier is heldere en correcte informatie om onrust te voorkomen 

noodzakelijk. 
- Adverteren op lijnbussen, in bushokjes, openbare plaatsen…  
- Eventueel inzetten op meertalige communicatie/culturele verschillen in omgang met dieren. 
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STAP 3 – Zoeken en opleiden van lokale vrijwilligers 
 
Samen met de gemeente, zal de V.Z.W. de nodige vrijwilligers zoeken. Op vraag van de V.Z.W. bezorgt 
de gemeente de nodige input over potentieel geëngageerde dierenliefhebbers en verenigingen die 
een bijdrage kunnen leveren aan de zwerfkatvangacties en/of het zwerfkattenplan. 
 
De V.Z.W. staat in voor het aanwerven van allerlei vrijwilligers. Dit kan gaan van lokale vrijwilligers tot 
interventievrijwilligers. 
 
De V.Z.W.: 
 

- sluit de nodige verzekeringen af voor de vrijwilligers; 
- maakt de afsprakennota en het vrijwilligerscontract op en bezorgt de documenten aan de 

gemeente; 
- zorgt voor de nodige ondersteuning bij overlegmomenten, infomomenten… De V.Z.W. maakt de 

presentatie op en verzorgt de toelichting; 
- verzorgt de opleiding voor de vrijwilligers; * 
- voorziet eén fluohesje per vrijwilliger met het opschrift ‘vrijwilliger V.Z.W. dierenasiel regio 

Roeselare’;  
- maakt de verschillende sjablonen (o.a. voederpas en vangkaartje) op en mailt deze naar de 

aangesloten gemeenten; 
- stelt op regelmatige basis een rapport op waarin alle informatie van de uitgevoerde 

zwerfkatvangacties (aantal acties, aantal katten, aantal ingrepen…) beschreven staat en bezorgt 
dit aan de vrijwilligers en de betrokken gemeenten; 

- maakt op regelmatige basis een brochure of infoblaadje op met informatie over de asiel- en 
zwerfkattenwerking. De V.Z.W. verspreidt de brochure per mail naar alle vrijwilligers en 
betrokken gemeenten. 

 
* De opleiding gaat normaal door in de lokale van Vives en bij voorkeur ’s avonds. 
 
De gemeente:  
 

- laat de afsprakennota en het vrijwilligerscontract door de vrijwilligers ondertekenen; 
- vult de sjablonen aan die aangeleverd werden door de V.Z.W. (o.a. voeder- en vangpasjes); 
- bezorgt de voeder- en vangpasjes aan de vrijwilligers; 
- geeft het fluohesje na ondertekening van de afsprakennota en het contract aan de vrijwilliger; 
- zorgt voor de logistieke ondersteuning (zaal, catering, beamer, scherm…) bij overlegmomenten, 

infomomenten… en dit op haar kosten; 
 
Let op! Alle vrijwilligers moeten een doktersbewijs kunnen voorleggen waarop staat dat ze over een 
geldige tetanusvaccinatie beschikken. Zo niet, dienen ze dit op eigen kosten in orde te brengen, 
vooraleer er tot ondertekening van het vrijwilligerscontact kan overgaan worden. 
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STAP 4 – Zwerfkattenplan - Van melding tot terugplaatsing (VST-methode) 
 
Wie kan een melding over zwerfkatten maken? 
 

- Burgers van de participerende gemeente 
- Politie (vooral bij het vinden van (gewonde) dieren, bij uithuiszettingen, bij leegstand…) 
- Zorgbedrijf/OCMW 
- Sociale instanties 
- Sociale verhuurkantoren 
- De woondienst van de participerende gemeente 
- Medewerkers van de participerende gemeente 
- Brandweer 
- Gemeenschapswachten 
- Lokale dierenartsen 
- Lokale zwerfkatvrijwilligers 
- Dierenasielen 
 

Procedure voor het melden van een zwerfkat 
 

- De melder doet een melding via het meldpunt van zijn/haar gemeente. De gemeente is 
verantwoordelijk voor het organiseren van het meldpunt. 

- De gemeente staat in voor het behandelen en opvolgen van de melding. 
- De V.Z.W. stelt de vragenlijst op en stelt ze ter beschikking via www.dierenasielroeselare.be. 
- De gemeente vult de vragenlijst in. Volgende zaken dienen verplicht ingevuld te worden: de 

locatie van de zwerfkat, het aantal katten en kittens, de urgentie, de naam van de melder, een 
telefoonnummer waarop de melder te bereiken is en de bereidheid van de melder om de kooi op 
privaat domein te plaatsen. Het is de taak van de gemeente om de nodige informatie bij de melder 
te verzamelen. 

- De gemeente mailt de vragenlijst naar zwerfkatten@dierenasielroeselare.be. 
- De gemeente brengt de melder op de hoogte van het feit dat er een aanvraag voor een vangactie 

bij de V.Z.W. gedaan werd. 
- De V.Z.W. bekijkt de melding en registreert deze in de lijst van de zwerfkattenvangacties. 
- De V.Z.W. contacteert de melder voor bijkomende informatie en informeert de melder over het 

zwerfkattenplan en de VST-methode. 
- De V.Z.W. vraagt de melder of hij/zij bereid is om aan de vangactie mee te werken. Dit kan gaan 

om het geven van toestemming om een vangkooi op privaat domein te plaatsen of om te melden 
als er een kat in de vangkooi zit. 

- De V.Z.W. schat de melding in en geeft er een prioriteit aan. 
o Gaat het om een drachtige kat? 
o Gaat het om een zieke kat? 
o Gaat het om een kattin met kittens? 
o Is er gevaar? 
o Is er overlast? 
o Waar bevindt de kat zich nu? Locatie? 
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Procedure zwerfkatvangactie 
 
De V.Z.W. staat in voor het uitvoeren van de zwerfkatvangactie. De zwerfkatvangactie wordt pas 
uitgevoerd nadat de toegetreden gemeente aan onderstaande voorwaarden voldoet: 
 

- Stap 1 is inzetten op sensibiliseren en informeren van de burger over de werking van het 
zwerfkattenplan (zie stap 1). 

- De informatie moet minstens 1 maand op de website van de gemeente staan. 
- De gemeente moet minstens twee vrijwilligers ter beschikking hebben. 

 
De vangactie op zich:  
 

- De gemeente vraagt de V.Z.W. de zwerfkattenvangactie in te plannen. De aanvraag gebeurt zoals 
hierboven beschreven. 

- De V.Z.W. maakt de lay-out van de vangkaartjes op en bezorgt ze per mail aan de gemeente. Er 
wordt plaats voorzien voor het logo van de gemeente. Met de kaartjes wordt de buurt van de 
vangactie op de hoogte gebracht. Er wordt o.a. gevraagd om de huiskatten binnen te houden, 
binnen te voederen en een halsbandje om te doen. 

- De gemeente drukt de kaartjes voor de vangactie af. 
- De gemeente steekt de kaartjes in de brievenbussen van de bewoners die in een straal van 150 

meter rond de plaats van de vangactie wonen.  
- De V.Z.W. informeert de melder over de geplande vangactie en spreekt af wanneer de V.Z.W. de 

vangkooi zal komen plaatsen. 
- De V.Z.W. brengt de dierenarts van de vangactie op de hoogte. 
- De V.Z.W. koopt het lokaas (spek) aan. 
- De aangestelde zwerfkatvanger haalt het lokaas samen met de vangkooi op bij de V.Z.W. 
- De zwerfkatvanger begeeft zich met de camionette van de V.Z.W. naar de locatie van de 

vangactie. De V.Z.W. heeft in de beginfase 1 camionette ter beschikking. 
- De zwerfkatvanger plaatst de vangkooi op het privaat domein van de melder (bij voorkeur bij 

valavond) en neemt een foto. 
- Bij kooien zonder sms-module, gaat de zwerfkatvanger minstens 2 keer per 24 uur ter plaatse 

kijken (bij voorkeur ’s nachts en ’s morgens). Bij kooien met sms-modules gaat de zwerfkatvanger 
ter plaatse nadat hij een sms ontvangen heeft.  

- De V.Z.W. staat in voor de aankoop van de vangkooien. Er wordt gestart met 10 kooien. 
- De zwerfkatvanger trieert de gevangen katten. Katten met een knip in hun oor of een hansbandje 

om, worden op dezelfde locatie losgelaten. Alle andere katten worden naar de aangestelde 
dierenarts gebracht. 

- Als het gaat om een kat met kittens, worden ook alle kittens gevangen en naar de dierenarts 
gebracht. 

- De V.Z.W. zorgt voor een tunnelsysteem voor de vangkooien. Op deze manier kan de 
zwerfkatvanger de chip lezen en de kat verplaatsen naar de crush-box (transportkooi). De V.Z.W. 
staat in voor de aankoop van de nodige chiplezers. 
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Behandelingen 
 
De aangestelde dierenarts controleert de katten. 
 
Als katten over een chip beschikken, maar niet gesteriliseerd/gecastreerd zijn, dan zal de dierenarts 
de V.Z.W. op de hoogte brengen. De V.Z.W. contacteert vervolgens de eigenaar met de vraag of ze de 
kat op kosten van de eigenaar mogen steriliseren/castreren.  
 
De dierenarts voert bij elke kat standaard een gezondheidsonderzoek en een aantal behandelingen 
uit. Alle katten, ook als ze op dezelfde locatie gevangen werden, krijgen dezelfde onderzoeken. 
 
Volgende onderzoeken worden uitgevoerd: 
 

1. De gezondheidstoestand van de kat wordt onderzocht. De dierenarts neemt altijd zijn/haar 
verantwoordelijkheid als het over ziektes, medicatie… gaat. 

2. Is de kat niet gezond, dan stelt de dierenarts altijd volgende vraag: “Heeft de kat nog een waardig 
bestaan als zwerf- of koloniekat?”. 

3. Alle katten worden op aids (FIV) en leukemie of leukose (FeLV) getest. Als de kat positief test, 
wordt ze geëuthanaseerd. Het kreng wordt samen met de kooi meegegeven met de V.Z.W. Is de 
test negatief, dan krijgt de kat een knip in het oor en wordt ze gesteriliseerd/gecastreerd. Een 
kater krijgt een knip in zijn linkeroor, een kattin in haar rechteroor. 

4. Gezonde katten krijgen ook een ecto- en endoparazitaire behandeling. 
5. Katten met een gebroken poot, kaak… of andere urgente zaken worden per geval bekeken. De 

dierenarts neemt contact op met de V.Z.W. De vraag wordt gesteld of de zwerfkat na de operatie 
nog een waardig bestaan zal hebben. Er worden geen ingewikkelde operaties uitgevoerd. 

6. Drachtige kattinnen worden gesteriliseerd. Foetussen kunnen niet gered worden omdat hun 
longen niet rijp zijn. Bij katten die op bevallen staan, worden de nog niet geboren kittens als 
papfleskitten opgekweekt. Deze kitten worden naar de V.Z.W. gebracht die de nodige zorgen zal 
toedienen. 

 
Na het uitvoeren van de ingrepen en onderzoeken, contacteert de dierenarts de V.Z.W. 
 
De V.Z.W. betaalt de kosten van de dierenarts voor de zwerfkatten.  
 
Bij ingrepen op huiskatten en na schriftelijke toestemming van de eigenaar, maakt de V.Z.W. een 
factuur op en stuurt die op naar de eigenaar met het vriendelijk verzoek de factuur binnen een termijn 
van 30 dagen te betalen. Betaalt de eigenaar niet binnen de termijn van 30 dagen, dan wordt een 
rappel verstuurd en worden de wettelijk bepaalde interesten aangerekend. 
 
Terugplaatsen 
 

- De V.Z.W. haalt de behandelde zwerfkatten bij de dierenarts op. 
- De V.Z.W. laat deze katten terug vrij op de locatie waar ze gevangen werden. 
- De nieuwste vangkooien zijn uitgerust met een GPS-systeem. Hierdoor kan de zwerfkat door de 

zwerfkatvanger op precies dezelfde locatie teruggeplaatst worden. 
- Kittens die tijdens een zwerfkatvangactie gevangen worden, worden naar het dierenasiel regio 

Roeselare overgebracht voor adoptie. Let wel dat het enkel gaat om kittens die nog tam en 
geplaatst kunnen worden. 

- De V.Z.W. koppelt per mail de resultaten van die vangactie terug naar de gemeente en de melder.  
- Na de vangactie, ontsmet de V.Z.W. de vang- en transportkooi. De kooien worden nadien in de 

voorziene ruimtes van de V.Z.W. gestockeerd. De V.Z.W. staat ook in voor het onderhoud en 
herstel van de kooien. 
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Nazorg van de koloniekatten 
 
De nazorg van de koloniekatten gebeurt volledig door de gemeente. Hiervoor kan de gemeente beroep 
doen op zwerfkatvrijwilligers. 
 
De gemeente zoekt zelf hun eigen zwerfkatvrijwilligers en zorgt voor een goeie opleiding. Ook de 
aansturing, ondersteuning en opvolging van de zwerfkatvrijwilligers gebeurt door de gemeente. 
 
De zwerfkatvrijwilligers krijgen van de gemeente een voederpas. Met deze voederpas kan een 
zwerfkatvrijwilliger de koloniekatten gecontroleerd voederen. Let wel dat hiervoor strikte afspraken 
nageleefd moeten worden. De zwerfkatvrijwilliger staat in voor het onderhoud van de voeder- en 
schuilplaats van de katten. Zij monitort ook het aantal katten en de toestand waarin de katten 
verkeren. Ze meldt zieke en nieuwe katten bij de gemeente. De gemeente geeft de melding door aan 
de V.Z.W. Als het gaat over de koloniekatten, dan is de zwerfkatvrijwilliger ook het eerste 
aanspreekpunt voor de buurt.  
 
De gemeente koopt zelf en op haar kosten de schuil- en voederhuisjes aan. 
 
Indien noodzakelijk plaatst de gemeente de nodige infoborden waarop staat ‘enkel voederen met 
voederpas’. 
 
De gemeente kan altijd informatie en advies inwinnen bij de V.Z.W. 
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STAP 5 – Handhaving 
 
Handhaving gebeurt op basis van onderstaand stappenplan: 

 
1. Informeren en sensibiliseren van de betrokkene 
2. Bemiddelen 
3. GAS-boetes  
4. Inschakelen van de politie 
5. Inschakelen van de Dienst Dierenwelzijn 

 
Bij eigenaars van huiskatten die hun plichten niet nakomen, zal altijd eerst de oorzaak onderzocht 
worden. Waarom komt men zijn plichten niet na? 
 
Bij situaties waarin de eigenaar in een moeilijke financiële of sociale situatie zit, zal gezocht worden 
naar een geschikte oplossing. Is er een sociaal tarief mogelijk bij dierenartsen? Is er een subsidie bij de 
gemeente? 
 
Gemeenten die ervoor kiezen om een subsidie te geven als men hun huiskat laat steriliseren/ 
castreren, wordt aangeraden om dit enkel te doen als de huiskat al gechipt en geregistreerd is. 
 
Als zwerfkatbeheerders hun afspraken niet nakomen, zal de gemeente bemiddelen! 
 
Bij personen die voederen zonder voederpas zal de gemeente eerst bemiddelen en een bord met de 
nodige informatie plaatsen bij de desbetreffende voederplaats. De V.Z.W. levert de nodige informatie 
aan. De gemeente staat zelf in voor het drukken van de informatie op de geschikte borden. 
 
De gemeente maakt een kaart op waarop alle probleemzones aangeduid staan. 
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Opdracht ‘Geven van advies rond dierenbeleid’ 
 
 
Op vraag van de gemeente, kan de V.Z.W. bijkomend advies geven op vlak van dierenwelzijn of -beleid. 
Vooraleer de opdracht uit te voeren, bezorgt de V.Z.W. de gemeente een offerte. Pas na schriftelijke 
goedkeuring van de offerte door de gemeente, start de V.Z.W. met het opmaken van een advies. 
 
Prijslijst 
 
Voor het geven van advies, wordt altijd gewerkt aan uurtarief. 
 

Coördinator € 75 

Administratieve kracht € 45 

Dierenarts € 90 

Dierenverzorger € 50 

 
 

  

Vervolg zitting van 20 oktober 2020

Bijlage om te worden gevoegd bij punt 3 van de agenda

Verifieer dit rechtsgeldig elektronisch ondertekend document van 86 blz op code.esignflow.be met verificatiecode 1401-0671-2313-9183.

https://app.esignflow.be/nl-be/code/1401067123139183


Pagina 23 van 23 
 

Opdracht ‘Bijkomende opdrachten op vraag van de 
gemeente’ 
 
 
Op vraag van de gemeente, kan de V.Z.W. bijkomende opdrachten uitvoeren. Vooraleer de V.Z.W. start 
met het uitvoeren van de opdracht, zal ze de gemeente een offerte bezorgen. Pas na schriftelijke 
goedkeuring van de offerte door de gemeente, zal de V.Z.W. starten met de uitvoering van deze 
opdracht.  
Als de V.Z.W. de opdracht niet haalbaar ziet, zal ze de gemeente hiervan op de hoogte brengen en zal 
de V.Z.W. dan ook geen offerte voor deze opdracht opmaken. 
 
Prijslijst 
 
Voor het uitvoeren van een bijkomende opdracht, wordt altijd gewerkt aan uurtarief. 
 

Coördinator € 75 

Administratieve kracht € 45 

Dierenarts € 90 

Dierenverzorger € 50 
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PROJECTVERENIGING BIE 

Projectvereniging 

Botermarkt 2, 8800 Roeselare 

Ondernemingsnummer 0896.646.224 

 

VOORSTEL VAN OVERDRACHT VAN ALGEMEENHEID 

Opgesteld overeenkomstig artikel 12:93 iuncto 12:103 WVV (naar analogie) 

 

I. Voorgestelde verrichting 

Dit  document  heeft  betrekking  op  het  voorstel  tot  overdracht,  om  niet,  van  de  algemeenheid  van 

projectvereniging BIE, d.w.z. de overdracht van haar gehele vermogen, zowel de activa als de passiva, aan 

de Dienstverlenende Vereniging Midwest,  zonder dat deze  verrichting  als  zodanig de ontbinding  van 

projectvereniging BIE impliceert. 

 

II. Wettelijk kader 

Gelet op het feit dat het wettelijk kader voor de projectverenigingen en dienstverlenende verenigingen 

(o.m. het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, hierna “Decreet Lokaal Bestuur”) geen regeling 

biedt voor het overdragen van het geheel van de activa en passiva door of aan zulke vereniging door 

middel van een fusie of een inbreng/overdracht van algemeenheid, opteren de partijen ervoor, mede op 

aangeven van ABB, om gebruik te maken van het wettelijk kader dat wordt aangereikt door het Wetboek 

van Vennootschappen en Verenigingen (hierna “WVV”).  

Volgens artikel 12:1, § 1 WVV kunnen rechtspersonen die niet door het WVV worden geregeld expliciet 

ervoor kiezen om, naar analogie, gebruik te maken van de verrichtingen bedoeld in artikel 12:103 WVV, 

d.w.z. overdrachten van algemeenheid of van bedrijfstak.  

Art. 12:1 §1 WVV luidt: 

“Dit boek  is van toepassing op alle vennootschappen met rechtspersoonlijkheid die dit wetboek 

regelt. 

Naar analogie is artikel 12:103 echter van toepassing op elke, al dan niet bij dit wetboek bedoelde, 

rechtspersoon die expliciet kiest voor de toepassing ervan in de bij dit artikel bedoelde vormen.” 

 

Dat artikel 12:103 WVV waarnaar wordt verwezen heeft betrekking op de overdracht om niet of onder 

bezwarende titel van een algemeenheid of van een bedrijfstak. Het kan dus gaan om een overdracht om 

niet (ten kosteloze titel) of ten bezwarende titel. De verrichting kan betrekking hebben op een bedrijfstak 
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of algemeenheid. In casu wordt voorgesteld om een overdracht van algemeenheid te verwezenlijken, en 

dit om niet. 

 

Volgens artikel 12:103 WVV kunnen de partijen ervoor kiezen om de verrichting te onderwerpen aan de 

wettelijke regeling van inbreng van algemeenheid (of van bedrijfstak) en op die manier de rechtsgevolgen 

verkrijgen zoals bedoeld in artikel 12:96 WVV. 

Art. 12:103 WVV luidt: 

“In geval van overdracht om niet of onder bezwarende  titel van een algemeenheid of van een 

bedrijfstak, als bedoeld in de definities gegeven in de artikelen 12:9 tot 12:11, kunnen de partijen 

deze verrichting onderwerpen aan de regeling omschreven in de artikelen 12:93 tot 12:95 en 12:97 

tot 12:100, of aan de regeling omschreven in artikel 12:101. 

Hiervan  wordt  uitdrukkelijk  melding  gemaakt  in  het  voorstel  van  overdracht  opgesteld 

overeenkomstig artikel 12:93, alsook in de akte van overdracht neergelegd overeenkomstig artikel 

12:95. Die akte van overdracht wordt in authentieke vorm opgemaakt. 

In dat geval heeft de overdracht de gevolgen bedoeld  in artikel 12:96 en derden kunnen de bij 

artikel 12:102 ingestelde niet‐tegenwerpelijkheid doen gelden.” 

 

Het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen bevat geen eigen definitie van de overdracht van 

algemeenheid. Art. 12:9 WVV definieert de inbreng van algemeenheid als volgt: 

“Inbreng  van  algemeenheid  is  de  rechtshandeling  waarbij  een  vennootschap  haar  gehele 

vermogen,  zowel  de  activa  als  de  passiva,  zonder  ontbinding  overdraagt  aan  één  of  meer 

bestaande of nieuwe vennootschappen tegen een vergoeding die uitsluitend bestaat in aandelen 

van de verkrijgende vennootschap of vennootschappen.” (art. 12:9 WVV). 

 

Een definitie van het begrip “overdracht van algemeenheid” kan daaruit worden afgeleid. 

Het gaat om: de rechtshandeling waarbij een vennootschap (of rechtspersoon) om niet of onder 

bezwarende titel haar (zijn) gehele vermogen, zowel de activa als de passiva, zonder ontbinding, 

overdraagt  aan  één  of meer  bestaande  of  nieuwe  vennootschappen  (rechtspersonen)  zonder 

vergoeding respectievelijk tegen een vergoeding die niet of niet uitsluitend bestaat  in aandelen 

van de verkrijgende vennootschap of vennootschappen (rechtspersoon of rechtspersonen).” 

 

De overdracht van algemeenheid om niet  is de verrichting die hier wordt voorgesteld. Aldus  is het de 

bedoeling dat de Projectvereniging BIE om niet (ten kosteloze titel) haar algemeenheid, d.w.z. haar gehele 

vermogen,  zowel  de  activa  als  de  passiva,  zonder  ontbinding,  overdraagt  aan  de  Dienstverlenende 

Vereniging Midwest 
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III. Uitdrukkelijke bevestiging van gemaakte keuze: toepassing WVV 

Bij deze wordt voor Projectvereniging BIE bevestigd dat de beide partijen bij de voorgestelde verrichting 

– zowel Projectvereniging BIE als DVV Midwest : 

1° ervoor kiezen (overeenkomstig artikel 12:1, § 1 WVV) om, naar analogie, gebruik te maken van één van 

de verrichtingen bedoeld in artikel 12:103 WVV, nl. de overdracht (om niet) van algemeenheid; 

2° ervoor kiezen (overeenkomstig artikel 12:103 WVV) om de voorgestelde verrichting te onderwerpen 

aan de wettelijke regeling en procedure geldend voor de inbreng van algemeenheid (de artikelen 12:93 

tot 12:95 en 12:97  tot 12:100 WVV), mutatis mutandis,  teneinde op die manier de  rechtsgevolgen  te 

verkrijgen zoals bedoeld  in artikel 12:96 WVV. Het belangrijkste rechtsgevolg  is dat de overdracht van 

algemeenheid  van  rechtswege  tot  gevolg  heeft  dat  het  geheel  van  de  activa  en  passiva  van  de 

overdragende  rechtspersoon wordt overgedragen aan de verkrijgende  rechtspersoon  (art. 12:96 WVV 

mutatis mutandis toegepast op overdracht van algemeenheid). Vanaf de publicatie van een uittreksel uit 

de akte tot vaststelling van de overdracht van algemeenheid kan de overdracht als geheel (behoudens 

wettelijke uitzonderingen die  in casu niet relevant zijn) aan derden worden tegengeworpen (art. 12:98 

WVV mutatis mutandis toegepast op overdracht van algemeenheid). Sommige schuldeisers kunnen een 

zekerheid eisen (art. 12:99 WVV mutatis mutandis toegepast op overdracht van algemeenheid). 

 

IV. Identificatie van de betrokken rechtspersonen 

 

A. Overdragende rechtspersoon: Projectvereniging BIE 

 

‐ Rechtsvorm: projectvereniging overeenkomstig art. 397 en 401 e.v. Decreet Lokaal Bestuur 

‐ Naam: Projectvereniging BIE (kort: BIE) 

‐ Zetel: Botermarkt 2, 8800 Roeselare 

‐ Ondernemingsnummer: BE 0896.646.224 

‐ RPR Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Kortrijk 

‐ Voorwerp Overeenkomstig artikel 3 van haar statuten heeft BIE tot voorwerp:  

“Artikel 3. Doel van de projectvereniging 

3.1. BIE biedt een laagdrempelig platform aan de diverse (culturele) actoren in de regio om een 

structurele samenwerking op te zetten. 

Dit betekent onder meer: 

a) Een afstemming van het cultuuraanbod realiseren door acties op het domein van het erfgoed, 

kunsten, de socio‐culturele sector, de bibliotheken en de cultuurcommunicatie. 
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b)  Culturele  ontwikkelingen  stimuleren  die  de mogelijkheden  van  een  afzonderlijke  gemeente 

overstijgen en hiervoor culturele projecten en toeristisch‐recreatieve producten op schaal van de 

regio ontwikkelen. 

c) Een cultureel  imago opbouwen met clusters van diverse culturele actoren gebaseerd op het 

profiel en de kenmerken van de deelnemende gemeenten en zodoende werken aan de uitstraling 

van de deelnemende gemeenten in regioverband. 

d) Het bestaande aanbod beter bekend en toegankelijk maken bij een ruim publiek en hiervoor 

kwalitatieve communicatiekanalen ontwikkelen. 

e)  Een  gezamenlijk  beleid  ontwikkelen  op  het  vlak  van  onroerend  en  cultureel  erfgoed, 

bibliotheekwerking en archiefwerking. 

f) Het uitbouwen van een netwerk op het domein van erfgoed, kunsten, de socio‐culturele sector, 

de bibliotheken, het archiefwezen en de cultuurcommunicatie. 

g) Het ondersteunen  en aanleveren  van expertise op het  vlak  van erfgoed,  kunsten, de  socio‐

culturele sector, de bibliotheken, het archiefwezen en de cultuurcommunicatie.”  

 

 

B. Verkrijgende rechtspersoon: Dienstverlenende Vereniging Midwest 

 

‐ Rechtsvorm: dienstverlenende vereniging overeenkomstig art. 397 en 413 e.v. Decreet Lokaal Bestuur 

‐ Naam: Dienstverlenende Vereniging Midwest (kort: DVV Midwest) 

‐ Zetel: Botermarkt 2, 8800 Roeselare 

‐ Ondernemingsnummer: BE 0694.591.957 

‐ RPR Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Kortrijk 

‐ Voorwerp: Overeenkomstig artikel 4 van haar statuten heeft DVV Midwest tot voorwerp:  

“Artikel 4. Doel 

De DVV Midwest wordt opgericht om beleidsondersteuning te bieden aan en beleidsuitvoerend te 

werken  voor  de  lokale  besturen  rond  drie  grote  pijlers:  regionale  samenwerking,  regionale 

projecten, intergemeentelijke personeelsleden. Rond elk van deze pijlers wordt gewerkt binnen de 

benoemde  beleidsdomeinen.  De  DVV  Midwest  beoogt  om  volgende  maatschappelijke 

doelstellingen na te streven: 

‐ de samenwerking tussen de deelnemende besturen te bevorderen in functie van een versterking 

van de deelnemende besturen en een versterking van de ontwikkeling van de streek. 

‐ het ondersteunen van de aangesloten deelnemers bij beheers‐, beleidsmatige en uitvoerende 

taken  die  ertoe  bijdragen  dat  de  besturen  zich  verder  kunnen  focussen  op  de  kwalitatieve 

Vervolg zitting van 20 oktober 2020

Bijlage om te worden gevoegd bij punt 4 van de agenda

Verifieer dit rechtsgeldig elektronisch ondertekend document van 86 blz op code.esignflow.be met verificatiecode 1401-0671-2313-9183.

https://app.esignflow.be/nl-be/code/1401067123139183


5 
 

uitvoering  van  hun  kerntaken  en  dienstverlening.  Dit  kan  onder  meer  door  het  delen  van 

intergemeentelijk personeel in die zin dat het personeel van de DVV Midwest wordt ingezet om 

diensten te verlenen aan de deelnemende lokale besturen. 

‐  het  uitvoeren  van  projecten  in  opdracht  van  en  onder  de  voorwaarden  bepaald  door  de 

deelnemers. 

‐ adviesverlening, belangenbehartiging, organiseren van overleg, netwerking en opleiding. 

Deze  doelstellingen  zijn  van  toepassing  binnen  de  beleidsdomeinen waarop  de  deelnemende 

besturen  verantwoordelijkheid  en  bevoegdheid  hebben,  Concreet  gaat  het  over  de  domeinen 

administratie  en  financiën,  bestuurszaken,  communicatie,  dierenwelzijn,  economie  en 

tewerkstelling,  e‐government,  erfgoed,  handhaving,  ICT  ‐  GIS  en  digitalisering, 

informatieveiligheid, juridische ondersteuning, mobiliteit, omgeving (milieu, natuur en ruimtelijke 

ordening), personeel en organisatie, technische diensten, vrije tijd (cultuur, jeugd, sport), veiligheid 

en preventie, welzijn en samenleving, wonen, participatie en proces‐ en projectregie. Dit kan indien 

nodig uitgebreid worden. 

De dienstverlenende vereniging treedt op als organisator wijk‐werken. 

De  vereniging  mag  alle  verrichtingen  doen,  die  betrekking  hebben  op  haar  doel  of  die  de 

verwezenlijking van dit doel kunnen bevorderen of vergemakkelijken. 

De dienstverlening wordt verstrekt op kostendelende basis; dit wil zeggen dat de deelnemers aan 

de dienstverlenende vereniging enkel hun aandeel in de individuele en gezamenlijke uitgaven en 

kosten, verbonden aan de geleverde diensten, betalen.” 

 

 

V. Voorwerp van de overdracht 

Aangezien de voorgestelde verrichting een overdracht van algemeenheid vormt, draagt BIE haar gehele 

vermogen over, zowel de activa als de passiva, inclusief al haar rechten en verplichtingen.  

De verrichting brengt als zodanig niet de ontbinding van BIE met zich mee. Gelet op het feit dat zij haar 

algemeenheid  overdraagt  en  de  overdracht  plaats  vindt  om  niet,  dus  zonder  wederprestatie  of 

vergoeding, zal BIE na afloop van de verrichting volledig leeg zijn. Vervolgens kan BIE worden ontbonden, 

zonder dat nog een vereffening van haar vermogen noodzakelijk is. In principe (behoudens unanieme wil 

van de deelnemende gemeenten om de duur te verlengen) zal zij met ingang van 31 december 2020 van 

rechtswege worden  ontbonden  door  het  verstrijken  van  haar  duur. De  vereffening  kan  onmiddellijk 

worden afgesloten. 

Ter nadere omschrijving van de activa en passiva die worden overgedragen, wordt verwezen naar de 

jaarrekening van Projectvereniging BIE over boekjaar 2019, zoals neergelegd bij de Balanscentrale (NBB). 

Ter verdere verduidelijking en actualisering zal door BIE een tussentijdse staat van activa en passiva met 

recente gegevens worden opgesteld en aan DVV Midwest worden overgemaakt.   
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De verkrijgende rechtspersoon  is voldoende op de hoogte van de huidige stand van het vermogen van 

Projectvereniging BIE en de samenstelling van haar vermogen (activa en passiva).  

Voor alle duidelijkheid wordt erop gewezen dat de overdracht betrekking heeft op alle activa en passiva 

van de overdragende rechtspersoon, met inbegrip van vergeten of ongekende activa en passiva, en met 

inbegrip van de voorwaardelijke, eventuele of latente passiva, die eventueel op een later tijdstip tot uiting 

zouden komen.  

De algemeenheid wordt overgedragen naar één enkele verkrijgende rechtspersoon (DVV Midwest), welke 

dus alle activa en passiva van de overdragende rechtspersoon (BIE) zal ontvangen.  

 

VI. Wederprestatie 

De voorgestelde overdracht gebeurt om niet (ten kosteloze titel). De verkrijgende rechtspersoon is niet 

gehouden tot enige wederprestatie, met dien verstande dat DVV Midwest natuurlijk wel, als onderdeel 

van  de  algemeenheid,  alle  schulden  en  verplichtingen  die  deel  uitmaken  van  het  vermogen  van  BIE 

overneemt, met  inbegrip van vergeten of ongekende passiva, en met  inbegrip van de voorwaardelijke, 

eventuele of latente passiva (die eventueel op een later tijdstip tot uiting zouden komen).  

 

VII. Datum deelname in de winst 

Aangezien de voorgestelde verrichting geen inbreng maar een overdracht van algemeenheid vormt, vindt 

bij  de  verkrijgende  rechtspersoon  geen  kapitaalverhoging  plaats  en  worden  geen  nieuwe  aandelen 

uitgegeven.  

 

VIII. Boekhoudkundige uitwerking 

De partijen stellen voor om aan de verrichting geen boekhoudkundige retroactiviteit te verlenen. 

Op  boekhoudkundig  vlak  zal  de  verrichting  derhalve  uitwerking  krijgen  vanaf  de  datum waarop  de 

verrichting juridisch uitwerking verkrijgt (in principe op de datum van de notariële akte waarin formeel 

wordt vastgesteld dat beide partijen tot de overdracht van algemeenheid hebben beslist). 

Alle handelingen en verrichtingen gesteld door of voor rekening van BIE zullen vanaf die datum worden 

geacht te zijn gesteld voor rekening van DVV Midwest en zullen door DVV Midwest in haar boekhouding 

worden geïntegreerd, overeenkomstig de regels geldend voor de overdracht van algemeenheid.  

 

IX. Bijzondere voordelen  

Aan de leden van de bestuursorganen van de rechtspersonen betrokken bij de voorgestelde verrichting 

worden geen bijzondere voordelen toegekend. 
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X. Nadere precisering van verdeling van vermogensbestanddelen 

Volgens  de  voorgestelde  verrichting  wordt  de  algemeenheid  van  de  overdragende  rechtspersoon 

overgedragen aan één enkele verkrijgende rechtspersoon. De activa en passiva worden dus niet verdeeld. 

Een nadere omschrijving of precisering van de wijze waarop de overgedragen vermogensbestanddelen 

worden verdeeld,  is dan ook niet nodig. Ook een  regeling voor vergeten of niet‐toegewezen activa of 

passiva is niet nodig, aangezien alle activa en passiva overgaan naar DVV Midwest. 

 

XI. Neerlegging 

Dit  voorstel  van  overdracht  van  algemeenheid  zal  overeenkomstig  de wettelijke  bepalingen worden 

neergelegd op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank met het oog op de publicatie van een 

mededeling  betreffende  die  neerlegging  in  de  Bijlagen  bij  het  Belgisch  Staatsblad.  Een  gelijkluidend 

voorstel  zal  worden  opgesteld  en  neergelegd  door  de  verkrijgende  rechtspersoon  (DVV  Midwest), 

eveneens gevolgd door de publicatie van een mededeling in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad..  

De neerlegging dient te gebeuren ten minste zes weken voor de effectieve beslissing tot overdracht wordt 

genomen (art. 12:93, § 3 WVV). 

  

XII. Algemene Vergadering 

Normaal gezien is in de overdragende rechtspersoon de algemene vergadering bevoegd om te beslissen 

tot overdracht van algemeenheid overeenkomstig de vennootschapsrechtelijke regeling (art. 12:94 § 1 

WVV iuncto art. 12:103 WVV).  

Aangezien  een  projectvereniging  zoals  BIE  geen  algemene  vergadering  heeft,  zal  de  beslissing  tot 

overdracht van algemeenheid worden genomen door de Raad van Bestuur.  

Artikel 404, § 1 Decreet Lokaal Bestuur bepaalt dat de projectvereniging uitsluitend over een raad van 

bestuur  beschikt.  Dit  betekent  echter  niet  dat  de  verrichting  niet  mogelijk  zou  zijn  voor  een 

projectvereniging.  Immers,  de  bevoegdheden  die  normaal  aan  de  algemene  vergadering  zouden 

toekomen, worden door het Decreet Lokaal Bestuur bij de raad van bestuur gelegd. Dit heeft tot gevolg 

dat het bestuursorgaan van BIE bevoegd  is om de beslissing over de overdracht van algemeenheid  te 

nemen.  

Een  kopie  van  dit  voorstel  zal  wel,  overeenkomstig  artikel  12:94,  §  2 WVV,  aan  de  deelnemende 

gemeenten, de leden van de Projectvereniging BIE, ter beschikking worden gesteld ten minste één maand 

voor de Raad van Bestuur formeel beslist over de overdracht van algemeenheid.  

 

Opgesteld te Roeselare op 29 september 2020, 
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Goedgekeurd  door  de  Raad  van  Bestuur  op  29  september  2020  en  namens  de  Raad  van  Bestuur 

ondertekend door: 

 

 

________________________        ____________________ 

Kurt Himpe (Bestuurder)          Ria Beeusaert‐Pattyn (Bestuurder) 
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