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Notulen gemeenteraad 28 november 2022 

  Aanwezig: 
     Voorzitter:  DHAESE Annemieke 
  Raadsleden:  VANHESSCHE Daniël, COUDEVILLE Claudia, ACKE Joël, 

DEPRÉE Geert, POLLET Jan, MADOC Reinhart, 
CASTELEYN Frank, ORBIE Geert, VERMAUT Han, 
HENDRICKX Nadia, HALLEMEERSCH Peter-Jan, STORME 
Paul, VANDERMEERSCH Carine, VANDENBERGHE Wim, 
BOURGOIS Chris, VANDENBROUCKE Ilse, BERTON 
Piet, VANDEN BROUCKE Marleen, COUDYZER Werner, 
FOURIER Olivier, LOYSON Siska 

Waarnemend algemeen directeur: BROUCKAERT Goele 
  Verontschuldigd: BOGAERT Hendrik 

Voor het zittingsverslag wordt verwezen naar het audioverslag, neergelegd onder 
https://www.jabbeke.be/WebForm.aspx?ID=4 – jabbeke.be-bestuur-gemeenteraad 

Raadslid Reinhart Madoc vraagt bij aanvang van de zitting om zijn toegevoegd agendapunt zoals vermeld onder 
agendapunt 17: “Toegevoegd agendapunt – raadslid Reinhard Madoc - Groot Gemeentelijk Communicatieonderzoek - 
verbetering - communicatie naar de inwoners toe – Jabbeke” niet meer te behandelen omdat het raadslid hierover 
reeds een uitgebreid antwoord heeft ontvangen. 

1 Goedkeuring verslag vorige zitting 

Aan de gemeenteraad wordt het verslag van de vorige zitting voorgelegd, houdende de notulen van de genomen 
beslissingen en het op de website van de gemeente gepubliceerde audioverslag. 

BESLUIT: 

Enig artikel 
De gemeenteraad geeft zonder opmerkingen goedkeuring aan het verslag van de zitting van 7 november 2022. 

2 Politiereglementen - algemeen politiereglement wegverkeer - Stationsstraat - invoering 
tonnagebeperking 

De gemeenteraad, 

Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017; 

Gelet op de nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988; 

Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 16 maart 
1968; 

Gelet op het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing 
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en bekostiging van de verkeerstekens; 

Gelet op het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het 
wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg; 

Gelet op het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere 
plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald; 

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op 
het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens; 

Gelet op de omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009; 

Gelet op het aanvullend verkeersreglement op de politie van het wegverkeer, waarbij het algemeen gemeentelijk 
politiereglement op het wegverkeer werd aangepast en gecoördineerd, vastgesteld door de gemeenteraad, in 
zitting van 10 maart 2008; 

Gelet op het voorafgaand overleg met het Agentschap Wegen en Verkeer op 18 mei 2022; 

Gelet op de behandeling in het schepencollege in zitting van 19 september 2022; 

Gelet op het advies van de gemeenteraadscommissie verkeer in zitting van 27 oktober 2022; 

Gelet op de beleidsintentie om het zwaar verkeer (met uitzondering van landbouwverkeer) te vermijden in de 
dorpskern van Jabbeke (doortocht) voor de verkeersbeweging Jabbeke-West richting de Gistelsteenweg.  

Overwegende dat de hiernavolgende maatregelen uitsluitend betrekking hebben op een gewestweg.  

Overwegende dat de gemeente dient in te staan voor een veilig verkeer binnen de gemeente; 

BESLUIT: 

Artikel 1: 
In de Stationsstraat (N377), vanaf het rondpunt ter hoogte van huisnummer 57G (kruispunt met de Weststraat) 
tot aan huisnummer 1, wordt een tonnagebeperking van 3,5 ton, uitgezonderd plaatselijke bediening en 
landbouwvoertuigen ingevoerd en dit voor de verkeersbeweging Jabbeke-West richting de Gistelsteenweg.  

Dit wordt aangeduid door het verkeersbord C21 aangevuld met onderbord "UITGEZONDERD PLAATSELIJKE 
BEDIENING EN LANDBOUWVOERTUIGEN". 

Artikel 2: 
Dit aanvullend reglement wordt ter kennisgeving overgemaakt aan de afdeling Verkeersveiligheid. Daarnaast 
wordt dit aanvullend reglement ter goedkeuring overgemaakt aan het Departement MOW. 

3 Politiereglementen - algemeen politiereglement wegverkeer - invoeren zone 30 in woonwijken 
– ontwerp 

De gemeenteraad, 

Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017; 

Gelet op de nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988; 

Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 16 maart 
1968; 

Gelet op het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing 
en bekostiging van de verkeerstekens; 

GE
ME
EN
TE
RA
AD
enten op nten 

algemeen gemeentelijk n gemeentelijk 
door de gemeenteraad, in eentera

18 mei 2022; 2022

er 2022; er 2022; 

tting van 27 oktober 2022; tting van 27 oktober 2022; 

ondering van landbouwverondering van landbouw
eging Jabbeke-West richtingeging Jabbeke-West richtin

tsluitend betrekking hebbetsluitend betrekking hebbe

anan voor een veilig verkeer b voor een veilig v

af het rondpunt ter haf het rondpun oogte 
rdt een tonnagebeperkingrdt een tonnagebe

oerd en dit voor de verkeeoerd en dit voor de verk

 door het verkeersbord C2door het verkeersbord C2
LANDBOUWVOERTUIGEANDBOUWVOERTUIGE

ullend reglement wordt tereglement wordt te
dit aanvullend reglement tedit aanvullend reglement t

3 Politiereglementen 3 PolitiereglemeEME– ontwerp – ontwerpEMGEGE
De gemeenteraagemeentera

GEGEGelet op hGelet op hGEGGeleGeleGG



Notulen gemeenteraad 28 november 2022 – pagina 3 

Gelet op het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het 
wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg; 

Gelet op het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere 
plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald; 

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op 
het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens; 

Gelet op de omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009; 

Gelet op het aanvullend verkeersreglement op de politie van het wegverkeer, waarbij het algemeen gemeentelijk 
politiereglement op het wegverkeer werd aangepast en gecoördineerd, vastgesteld door de gemeenteraad, in 
zitting van 10 maart 2008; 

Gelet op het advies van de gemeenteraadscommissie verkeer in zitting van 27 oktober 2022; 

Overwegende dat de hiernavolgende maatregelen uitsluitend betrekking hebben op gemeentelijke wegen en 
plaatsen; 

Overwegende de gemeente dient in te staan voor een veilig verkeer binnen de gemeente; 

BESLUIT: 

Artikel 1: 
Zone 30 wordt ingericht op de navolgende plaatsen: 

(1) Zerkegem: 
Marie Vanpouckestraat (uitbreiding Willemijnenweg) 
Narcisstraat, Krokusstraat, Krakkestraat 
Uitbreiding zone 30 in Mosselstraat tot aan huisnummer 22 

(2) Jabbeke 
Hoge Akker 
Koornblomme, Klaproos 
Ganzeveld, Klaverveld 
Boekweitstraat, Gerststraat, Roggestraat 
Monnikenveld, Cousseweg, Ketelweg, Tempeliersstraat, Paardenmarkt, Halvemaanstraat, Brielweg 
Van Haveskerckestraat, Louise Grysonstraat 

(3) Stalhille 
Waterput 

(4) Snellegem 
Jacob Van Maerlantstraat, J. Noterdaemestraat, Westmoere 
Uitbreiding zone 30 in Bosweg tot aan huisnummer 26 

(5) Varsenare 
Lijsterdreef, Tafeldijcken, Fazantendreef, Fonteinebeekdreef, Sparredreef, Eikendreef, Nieuwenhovedreef, 
Ten Bogaerde, Cruceweghe 
Oudenburgweg vanaf het kruispunt met de Nieuwenhovedreef tot aan het kruispunt met de Oude Dorpsweg 
Uitbreiding zone 30 Oude Dorpsweg naar de volledige Oude Dorpsweg 
Marienhovedreef, Steenovenstraat, Kerkebeekstraat, Intweg 
Koning Albertstraat, Sint Sebastiaanstraat, Joorisstraat 
Ter Hauwestraat, Schaakstraat, Bonsecoursstraat, Bekestuk 
Grote Thems 
Zeeweg tussen de Oude Dorpsstraat en de Gistelsteenweg 

GE
ME
EN
TE
RA
AD

en op en op 

emeen gemeentelijk en gemeentelij
or de gemeenteraad, in meenteraad, in 

ktober 2022; er 2022; 

hebben op gemeentelijke gemeentelijke 

er binnen de gemeente; er binnen de gemeente; 

lemijnenweg) nenwe
raat 

at tot aan huisnummer 22 at tot aan huisnummer

oos oo
veld eld 

Gerststraat, Roggestraat Gerststraat, Roggestraat 
d, Cousseweg, Ketelweg, Td, Cousseweg, Ketelweg, T

skerckestraat, Louise Grysoerckestraat, Louise Gry

hille 
Waterput aterput 

(4) Snellegem (4) Snellegem 

EJacob Van Maerlantob Van MaerlaEUitbreiding zoneUitbreiding zon

GEGE
(5) Varsenare(5) Varsenare

GELijsterdLijsterdGETen TeGOOGG



Notulen gemeenteraad 28 november 2022 – pagina 4 

Popstaelstraat tussen de Zandstraat en de Gistelsteenweg 
Provenhofstraat, Coudeveldt, Groenwalle 
D’Hooghe Noene, Warandedreef, Korte Warandedreef 
Lindenlaan 
Beisbroekdreef vanaf huisnummer 22 tot aan het kruispunt met de Gistelsteenweg 
Stuiverstraat 
Zandstraat vanaf het kruispunt met de Oude Dorpsweg tot aan het kruispunt met de Popstaelstraat 
Cleene Laene 

Deze maatregel zal ter kennis worden gebracht door de verkeersborden F4a en F4b. 

Artikel 2:  
Dit aanvullend reglement wordt ter kennisgeving overgemaakt aan het Departement Mobiliteit en Openbare 
Werken van het Vlaamse Huis voor de Verkeersveiligheid. 

4 Politiereglementen - algemeen politiereglement wegverkeer - Vlamingveld - vrijetijdscentrum 
Jabbeke - invoeren tonnagebeperking 

De gemeenteraad, 

Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017; 

Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 16 maart 
1968; 

Gelet op het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing 
en bekostiging van de verkeerstekens; 

Gelet op het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het 
wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg; 

Gelet op het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere 
plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald; 

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op 
het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens; 

Gelet op de omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009; 

Gelet op het aanvullend verkeersreglement op de politie van het wegverkeer, waarbij het algemeen gemeentelijk 
politiereglement op het wegverkeer werd aangepast en gecoördineerd, vastgesteld door de gemeenteraad, in 
zitting van 10 maart 2008; 

Gelet op de behandeling in het schepencollege in zitting van 13 juni 2022; 

Gelet op het advies van de gemeenteraadscommissie verkeer in zitting van 27 oktober 2022; 

Overwegende dat de hiernavolgende maatregelen uitsluitend betrekking hebben op gemeentelijke wegen en 
plaatsen; 

Overwegende dat de gemeente dient in te staan voor een veilig verkeer binnen de gemeente; 

BESLUIT: 

Artikel 1: 
Ter hoogte van Vlamingveld 40, net voor de bocht richting de parking van het vrijetijdscentrum wordt een 
tonnagebeperking van 3,5 ton, uitgezonderd plaatselijke bediening ingevoerd.  
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Dit wordt aangeduid door het verkeersbord C21 aangevuld met onderbord "UITGEZONDERD PLAATSELIJKE 
BEDIENING". 

Artikel 2: 
Dit aanvullend reglement wordt ter kennisgeving overgemaakt aan de afdeling Verkeersveiligheid. 

5 Intergemeentelijke samenwerking - Fluvius West - buitengewone algemene vergadering - 12 
december 2022 - agenda 

De gemeenteraad, op geldige wijze samengesteld om te kunnen beslissen 

Gelet op het feit dat de gemeente momenteel voor één of meerdere activiteiten aangesloten is bij de 
Opdrachthoudende vereniging Fluvius West. 

Gelet op het feit dat de agenda met documentatiestukken opgesteld werd door de Raad van Bestuur in zitting 
van 5 september 2022. 

Gelet op het feit dat de gemeente per aangetekend schrijven van 12 september 2022 werd opgeroepen om deel 
te nemen aan de buitengewone algemene vergadering van Fluvius West die op maandag 12 december 2022 
plaatsheeft in het Fluvius-gebouw te (…). 

Gelet op het feit dat een dossier met documentatiestukken bij deze oproepingsbrief waren gevoegd.  

Gelet op het artikel 432, alinea 3 van het Decreet over het Lokaal Bestuur, waarbij bepaald wordt dat de 
vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger dient te worden herhaald voor elke Algemene 
Vergadering. 

Het eerste agendapunt handelt over de realisatie van het datanetwerk van de toekomst in 
Vlaanderen (het dossier Tramontana). 

In het artikel 3.A.2 van de statuten van Fluvius West wordt in het voorwerp voorzien dat de Opdrachthoudende 
vereniging bevoegd is voor o.m. “het aanleggen, het exploiteren en het beschikbaar stellen van elektronische-
communicatienetwerken en installaties alsook voor het vervoer van signalen langs deze elektronische-
communicatienetwerken”. 

Gelet op het artikel 3.B van de statuten van de Opdrachthoudende vereniging Fluvius West waarin opgenomen 
is dat de Opdrachthoudende vereniging ten behoeve van haar deelnemers haar voorwerp ook mag 
verwezenlijken door samenwerking met andere rechtspersonen waar zij al dan niet kan in deelnemen met 
naleving van de bepalingen van het Decreet Lokaal Bestuur. 

Fluvius West doet voor de uitvoering van haar activiteiten en de daarmee verband houdende 
openbaredienstverplichtingen een beroep op de exploitatiemaatschappij Fluvius System Operator cv met zetel 
te (…). 

Fluvius System Operator cv en Telenet BV hebben op 18 juli 2022 een bindend akkoord bereikt om samen het 
datanetwerk van de toekomst (met inbegrip van de fiber-to-the-home-technologie) in Vlaanderen te realiseren. 
De twee bedrijven zullen met dat doel een dochteronderneming (werknaam NetCo) uitbouwen die financieel en 
operationeel zelfstandig zal zijn. 

Het datanetwerk van de toekomst zal: 
open zijn met niet-discriminerende toegangsvoorwaarden voor aanbieders van diensten,  
ultraperformant zijn door hogere datasnelheden,  
toegankelijk zijn voor alle Vlaamse gezinnen en bedrijven en dit zowel in stedelijke als in landelijke gebieden, 
en met de laagst mogelijke kosten voor de samenleving worden uitgerold.   
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De gemeente is overtuigd dat de toegang van iedere burger en bedrijf tot kwaliteitsvolle en snelle 
dataverbindingen van cruciaal belang is. De gemeente wenst op haar grondgebied maximaal in te zetten op het 
vlak van connectiviteit en het datanetwerk van de toekomst uit te bouwen via hoofdzakelijk een fiber-to-the-
home-technologie. De gemeente staat ten volle achter de ambitie om glasvezelconnectiviteit te voorzien zowel 
in stedelijk als in landelijk gebied en – waar dit niet mogelijk is – de huidige hybride glasvezel-coax-
netwerkinfrastructuur van een upgrade te voorzien. 

Deze doelstellingen kaderen binnen het algemeen en maatschappelijk belang aangezien het alle burgers en 
bedrijven van de gemeente aanbelangt. De beslissing van de gemeente, in uitvoering van haar beleid en binnen 
haar autonome bevoegdheid, tot het uitbouwen van openbare elektronische-communicatienetwerken op haar 
grondgebied wordt gekwalificeerd als een taak van stedelijk/gemeentelijk belang. De uitrol van het datanetwerk 
zal maximaal gebeuren in synergie met andere werken voor glasvezel en nutsvoorzieningen. Dergelijke beslissing 
laat het recht van de gemeente in haar hoedanigheid van domeinbeheerder onverlet om op verzoek van een 
derde partij de nodige domeintoelatingen toe te kennen. Ook de keuze om vrij een dienstverlener als gemeente 
te kiezen blijft behouden. 

Om deze openbare elektronische-communicatienetwerken aan te leggen, te exploiteren en beschikbaar te stellen 
wenst de gemeente een beroep te doen op de Opdrachthoudende vereniging Fluvius West, die door middel van 
haar exploitatiemaatschappij Fluvius System Operator cv de vennootschappen NetCo en HoldCo mede zal 
uitbouwen. In NetCo zullen de elektronische-communicatienetwerken (meer specifiek het bestaande HFC-
netwerk en de overige glasvezelinfrastructuur) worden ingebracht. Na de inbreng zal NetCo instaan voor de 
aanleg, het beheer, de exploitatie en het beschikbaar stellen van de hogervermelde ingebrachte netwerken alsook 
voor de uitrol van het datanetwerk van de toekomst. De oprichting van HoldCo, waarin de aandelen NetCo 
worden ingebracht, biedt desgevallend en tussentijds mogelijkheden om een uitkering van cashmiddelen te 
kunnen voorzien voor de aandeelhouders. 

Deze structuur en de centralisatie van deze netwerken in NetCo bieden de beste garanties voor de gemeente 
om deze doelstellingen te realiseren en zo voor iedereen in Vlaanderen een efficiënt, betaalbaar en toegankelijk 
datanetwerk van de toekomst mogelijk te maken. 

De Raad van Bestuur van Fluvius West heeft, overeenkomstig de artikelen 12:10 en 12:93 e.v. van het Wetboek 
van Vennootschappen en Verenigingen, in zitting van 5 september ll. het voorstel tot inbreng van de bedrijfstak 
openbare elektronische-communicatienetwerken in Fluvius System Operator cv opgesteld en goedgekeurd. In 
dit inbrengverslag werden de voorafgaande besluitvormingsvereisten opgenomen die gelden als opschortende 
voorwaarden voor de realisatie van het dossier Tramontana. 

Het tweede agendapunt omvat de voorgestelde statutenwijzigingen.  

Gelet op het feit dat aan het voorwerp wijzigingen worden aangebracht waarvoor de Raad van Bestuur, 
overeenkomstig het artikel 6:86 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, een omstandige 
verantwoording heeft opgemaakt. 
Gelet op het feit dat de voorgestelde statutenwijzigingen hun oorsprong vinden in meerdere domeinen.   

1. DOSSIER TRAMONTANA 

De wijzigingen met betrekking tot het dossier Tramontana werden in geel gemarkeerd in het voorliggend 
ontwerp van statutenwijzigingen. 

Ingevolge de door de Raad van Bestuur van Fluvius  West besliste inbreng van bedrijfstak van de openbare 
elektronische-communicatienetwerken in Fluvius System Operator cv, zal Fluvius System Operator cv op haar 
beurt deze bedrijfstak inbrengen in de nieuw op te richten vennootschap NetCo die zal instaan voor de aanleg, 
het beheer, de exploitatie en het beschikbaar stellen van de hogervermelde ingebrachte netwerken alsook voor 
de uitrol van het datanetwerk van de toekomst. De Opdrachthoudende vereniging Fluvius West ontvangt 
daarvoor de daartoe uitgegeven aandelen K in Fluvius System Operator cv, waardoor de participatie van Fluvius 
West in de exploitatiemaatschappij wordt uitgebreid voor de activiteit openbare elektronische-
communicatienetwerken. Voor de toekenning van de aandelen en de winstverdeling betreffende de activiteit 
openbare elektronische-communicatienetwerken wordt een onderscheid gemaakt tussen een deelnemer die 
reeds aangesloten was voor de activiteit openbare elektronische-communicatienetwerken (heeft recht op 
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vergoeding voor de specifieke en de algemene inbreng) en een deelnemer die dat op heden nog niet is (heeft 
recht op vergoeding voor de algemene inbreng). 

Voor de vergoeding van de specifieke inbreng blijven de bestaande aandelen Atv en Aogt en winstbewijzen 
Wtv van toepassing en blijft de bestaande winstverdeling van toepassing (inclusief voor het zogenaamde 
synthetisch dividend). 
Voor de vergoeding van de algemene inbreng zal aan de gemeenten die voor 1 januari 2023 aangesloten zijn 
voor de activiteit elektriciteit gevraagd worden om één bijkomend aandeel Aed te onderschrijven dat zal 
worden omgezet in één aandeel Aek. Het winstsaldo wordt verdeeld op basis van het aantal EAN’s 
elektriciteit. 

De Fluvius-NET-activiteit (elektronische-communicatiediensten) vormt een onderdeel van de inbreng bedrijfstak 
door Fluvius West in Fluvius System Operator cv. De bestaande dienstenrelatie tussen de Opdrachthoudende 
vereniging en haar deelnemers zal ingebracht worden in NetCo. Voor de steden/gemeenten die op heden 
deelnemers zijn voor de Fluvius-NET-activiteit (elektronische-communicatiediensten) houdt dit in dat zij de 
bestaande diensten aan dezelfde voorwaarden kunnen/zullen verderzetten. Het behoort tot de gemeentelijke 
autonomie om hier desgevallend te opteren voor geen verderzetting van deze Fluvius-NET-activiteit. 

De wijzigingen aan de statuten met betrekking tot het dossier Tramontana betreffen in het bijzonder: 
de verduidelijking dat het om ‘openbare’ elektronische-communicatienetwerken gaat; 
de omschrijving van de vennootschappen NetCo en HoldCo; 
het invoegen van de definitie ‘synthetisch dividend’ die van toepassing is op de deelnemers die reeds voor 1 
januari 2023 aangesloten zijn voor de activiteit openbare elektronische-communicatienetwerken; 
het schrappen van de Fluvius-Net-activiteit vermits deze vervat is in de inbreng van bedrijfstak; 
aanpassingen aan de aandelen(categorieën), winstverdeling en stemrechten voor de activiteit openbare 
elektronische-communicatienetwerken zodat de deelnemers vergoed worden voor – naar gelang het geval – 
de specifieke en/of algemene inbreng bedrijfstak; 
het uitbreiden van de bevoegdheid in hoofde van de regionale bestuurscomités wat de adviesverlening betreft 
inzake de activiteit openbare elektronische-communicatienetwerken; 
de regels die van toepassing zijn bij het beëindigen van de samenwerking voor de activiteit openbare 
elektronische-communicatienetwerken; 
een actualisering van de bijlage 1 alsook het toevoegen van een nieuwe bijlage 4 met een overzicht van de 
gemeenten die deel uitmaakten van een kabelmaatschappij. 

2. OVERIGE WIJZIGINGEN 

De overige wijzigingen werden in groen gemarkeerd in het voorliggend ontwerp van statutenwijzigingen en zijn 
een gevolg van wijzigingen van regelgeving, het schrappen van de activiteiten Fluvius GIS en Center, het 
rechtzetten van materiële vergissingen, enz. 

Het betreft meer bepaald: 
een actualisering van de van toepassing zijnde bepalingen van de coöperatieve vennootschap ingevolge het 
WVV en de omzendbrief KBBJ / ABB 2022 / 1 betreffende de toepassing van artikel 397, 2de lid van het 
Decreet van 22 december 2017 over het Lokaal Bestuur; 
de terminologische verfijning door de introductie van de term ‘distributienetwerken’ bij de activiteiten andere 
dan elektriciteit en gas; 
de invoeging en/of actualisering van een aantal definities; 
een verfijning in de aanhef van het voorwerp; 
de schrapping van de nevenactiviteiten Fluvius GIS en Fluvius Center ingevolge het intern gevoerde 
kerntakendebat; 
de schrapping van de openbaredienstverplichting voor de openbare verlichting ingevolge het Besluit van de 
Vlaamse Regering van 23 april 2021; 
de schrapping van de bepalingen betreffende de aandelen B en B*; 
de precisering dat een deelnemer per activiteit waarvoor hij toetreedt ten minste één aandeel dient te 
onderschrijven; 
de rechtzetting van foutieve verwijzingen en materiële vergissingen; 
de precisering wat het beslissingsquorum op de algemene vergadering betreft; 
de conformering aan de artikelen 422 en 423 van het Decreet over het Lokaal Bestuur; 
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de toevoeging van de machtiging door de deelnemers om elke verschuldigde som af te houden van de 
dividenden. 

De agendapunten 4 tot en met 6 zijn een gevolg van de structuurwijzigingen. 

De Vlaamse Regering besliste bij decreet van 16 november 2018 houdende diverse bepalingen inzake energie 
(zoals gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 14 december 2018) om het grondgebied van Vlaanderen op te 
delen in homogene lokale geografische aaneengesloten exploitatiegebieden voor elektriciteit en gas met als doel 
om zo de operationele efficiëntie te verhogen. 

In artikel 4.1.1 van het decreet houdende algemene bepalingen betreffende het energiebeleid van 8 mei 2009 
(hierna het “Energiedecreet”) werden bijgevolg twee randvoorwaarden vastgelegd waarbinnen gemeenten 
kunnen kiezen voor een distributienetbeheerder, met name (i) dezelfde distributienetbeheerder voor gas en 
elektriciteit en (ii) aaneensluitende geografische gebieden met minstens 200.000 aangesloten afnemers1. 

Overeenkomstig artikel 15.3.5/18 van het Energiedecreet hebben de distributienetbeheerders  momenteel tot 
en met 1 januari 2023 de tijd om te voldoen aan voormelde voorwaarden waarbij eventueel onderling gebieden 
kunnen worden uitgewisseld.  

Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur voorziet in het artikel 422 voor onder meer de 
Opdrachthoudende verenigingen die overeenkomstig artikel 4.1.1 van het Energiedecreet zijn aangewezen als 
distributienetbeheerder, dat uittreding ten gevolge van een gebiedsuitwisseling mogelijk is als de gemeente en de 
betrokken Opdrachthoudende verenigingen daarmee instemmen en afspraken hebben over de modaliteiten voor 
de uitvoering ervan. 

Om tot de vooropgestelde homogene gebieden te komen zal immers gebiedsuitwisseling nodig zijn.  Daarom 
heeft de Raad van Bestuur van Fluvius West in zitting van 5 september 2022: 

een voorstel van partiële splitsing opgesteld waarbij per 1 januari 2025 de activiteiten elektriciteit, openbare 
verlichting en de aandelen in de cv Publi-T van de gemeente Jabbeke, heden ressorterend onder Fluvius West, 
overgedragen worden aan de Opdrachthoudende vereniging Imewo; 
een voorstel van partiële splitsing opgesteld waarbij per 1 januari 2025 de activiteiten elektriciteit, gas, 
openbare verlichting, warmte en de aandelen in de cv Publi-T van de gemeente Vosselaar, heden ressorterend 
onder Fluvius West, overgedragen wordt aan de Opdrachthoudende vereniging Iveka; 
een voorstel van fusie door overneming opgesteld van de Opdrachthoudende vereniging Fluvius West door 
de Opdrachthoudende vereniging Gaselwest. 

Het gehele vermogen van deze activiteiten, die alle activa en passiva en alle rechten en plichten omvat, zal 
overeenkomstig artikel 12:8 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen overgaan naar 
de overnemende vereniging en dit vanaf 1 januari 2025.   

De opschortende voorwaarden inzake de partiële splitsingen door overneming en de fusie door overneming zijn 
opgenomen in de respectievelijke voorstellen van partiële splitsing en het fusievoorstel. 

Er wordt geopteerd voor een voorlopige ruilverhouding gebaseerd op de gegevens per 31 december 2021. Op 
basis van de definitieve cijfers per 31 december 2024 die geattesteerd zullen worden door de betrokken 
commissarissen, zal de definitieve ruilverhouding, bepaald aan de hand van de goedgekeurde 
ruilverhoudingsmethodiek met betrekking tot de cijfers van 31 december 2021 (voorlopige ruilverhouding), 
worden vastgelegd en verwerkt. Deze werkwijze laat in de eerste plaats toe om met de meest geactualiseerde 
boekhoudkundige cijfers rekening te kunnen houden die zo dicht mogelijk aansluiten op de datum van 1 januari 
2025, waarop genoemde partiële splitsingen en fusie binnen de onderscheiden Opdrachthoudende verenigingen 
boekhoudkundig, fiscaal en juridisch van kracht worden. 

Door deze partiële splitsingen en fusie zal voldaan worden aan de randvoorwaarden zoals opgelegd in het artikel 
4.1.1. van het Energiedecreet en wordt de bereidwilligheid en het engagement van de steden/gemeenten en de 
distributienetbeheerders aangetoond om zich te conformeren aan de voorwaarden en ratio legis van het 

1  Bij Decreet van 15 juli 2022 tot wijziging van het Energiedecreet van 8 mei 2009 wat de voorwaarden voor de aanwijzing van 
distributienetbeheerders betreft (gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 26 juli 2022) werd de vereiste inzake het minimaal
aangesloten afnemers toegevoegd.
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Energiedecreet, waarbij aan de distributienetbeheerders de mogelijkheid moet geboden worden om voor de 
concrete uitwerking van de transactie en de overeenkomstige gebiedsuitwisseling decretaal verlenging te krijgen 
tot 1 januari 2025, het begin van de volgende gewestelijke en gemeentelijke legislatuur.  

Het vierde agendapunt omvat de realisatie van de partiële splitsing door overneming van de 
activiteiten elektriciteit, openbare verlichting en de aandelen in de cv Publi-T van de gemeente 
Jabbeke van Fluvius West naar Imewo. 

Gelet op de uiteenzetting onder het punt van de structuurwijzigingen dient de gemeente Jabbeke een keuze te 
maken omtrent de distributienetbeheerder voor zowel elektriciteit als gas. Daarom stellen de raden van bestuur 
van Fluvius West en Imewo voor een partiële splitsing door overneming te realiseren waarbij de gemeente 
Jabbeke voor de activiteiten elektriciteit, openbare verlichting en haar aandelen in de cv Publi-T uit de 
Opdrachthoudende vereniging Fluvius West zal uitreden en haar aansluiting zal uitbreiden bij de 
Opdrachthoudende vereniging Imewo. Door deze partiële splitsing zal de gemeente Jabbeke de 
randvoorwaarden, zoals opgelegd in het artikel 4.1.1 van het Energiedecreet, kunnen respecteren. 

Overeenkomstig het artikel 422 van het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur is, voor onder 
meer de Opdrachthoudende verenigingen die overeenkomstig artikel 4.1.1 van het Energiedecreet van 8 mei 
2009 zijn aangewezen als distributienetbeheerder, uittreding ten gevolge van een gebiedsuitwisseling mogelijk als 
de gemeente en de betrokken Opdrachthoudende verenigingen daarmee instemmen en afspraken hebben over 
de modaliteiten voor de uitvoering ervan. 

Het vijfde agendapunt omvat de realisatie van de partiële splitsing door overneming van de 
activiteiten elektriciteit, gas, openbare verlichting, warmte en de aandelen in de cv Publi-T van de 
gemeente Vosselaar van Fluvius West naar Iveka. 

Gelet op de uiteenzetting onder het punt van de structuurwijzigingen dient de gemeente Vosselaar een keuze te 
maken omtrent de distributienetbeheerder voor zowel elektriciteit als gas.  Daarom stellen de raden van bestuur 
van Fluvius West en Iveka voor een partiële splitsing door overneming te realiseren waarbij de gemeente 
Vosselaar voor de activiteiten elektriciteit, gas, openbare verlichting, warmte en de aandelen in de cv Publi-T uit 
de Opdrachthoudende vereniging Fluvius West zal treden en hiervoor zal toetreden bij de Opdrachthoudende 
vereniging Iveka. Door deze partiële splitsing zal de gemeente Vosselaar de randvoorwaarden, zoals opgelegd in 
het artikel 4.1.1 van het Energiedecreet, kunnen respecteren. 

Overeenkomstig het artikel 422 van het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur is, voor onder 
meer de Opdrachthoudende verenigingen die overeenkomstig artikel 4.1.1 van het Energiedecreet van 8 mei 
2009 zijn aangewezen als distributienetbeheerder, uittreding ten gevolge van een gebiedsuitwisseling mogelijk als 
de gemeente en de betrokken Opdrachthoudende verenigingen daarmee instemmen en afspraken hebben over 
de modaliteiten voor de uitvoering ervan. 

Het zesde agendapunt omvat de realisatie van de fusie door overneming van de 
Opdrachthoudende vereniging Fluvius West door Gaselwest (met naamswijziging in ‘Fluvius 
West’) – ontwerpstatuten fusie-distributienetbeheerder Fluvius West. 

Fusievoorstel 

De Opdrachthoudende verenigingen Gaselwest en Fluvius West staan samen in voor een aantal 
nutsvoorzieningen vnl. in West- en Oost-Vlaanderen en voor een aantal gemeenten in de rand rond Brussel 
(Vlaams-Brabant) en in de Kempen. Gaselwest is distributienetbeheerder voor elektriciteit en/of gas voor 53 
gemeenten die zich situeren in de provincies West- en Oost-Vlaanderen. Fluvius West is distributienetbeheerder 
voor elektriciteit voor 14 gemeenten uit de provincie West-Vlaanderen en voor 1 gemeente uit de provincie 
Antwerpen en voor gas voor 10 gemeenten uit de provincie West-Vlaanderen en voor 1 gemeente uit de 
provincie Antwerpen. Fluvius West staat daarnaast in voor de kabelactiviteit in 33 gemeenten in West-
Vlaanderen, Antwerpen en Vlaams-Brabant en voor de activiteit riolering in 20 gemeenten uit de provincies 
West-Vlaanderen en Antwerpen. Het is de bedoeling de gemeentelijke participaties in deze sectoren te bundelen 
door de twee voornoemde verenigingen te fusioneren.  
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Gelet op de verplichting van het Energiedecreet (artikel 4.1.1) om tegen 1 januari 2023 als 
distributienetbeheerder te beschikken over een aaneensluitend geografisch afgebakend gebied (verplichting in 
hoofde van de Opdrachthoudende verenigingen/distributienetbeheerders) en de verplichting om als gemeente dezelfde 
distributienetbeheerder te hebben voor de activiteiten elektriciteit en aardgas (verplichting in hoofde van de 
gemeenten), vormt deze bepaling in het Energiedecreet aldus de basis voor ‘verplichte’ gebiedsuitwisselingen. Het 
Energiedecreet bepaalt in artikel 4.1.1 tevens dat de distributienetbeheerders moeten voldoen aan een 
minimumomvang van 200.000 aangesloten afnemers. 

Het voorgestelde fusieproject kadert onder meer in de wens van de Vlaamse Regering tot vereenvoudiging van 
de organisatie van het distributienetbeheer. In de eerste plaats moet een grotere transparantie ten goede komen 
van de klanten. Tevens wordt een vermindering van het aantal bestuursmandaten nagestreefd. 

Het is de bedoeling dat de fusie-distributienetbeheerder Fluvius West in de toekomst fungeert als één ‘multi-
utility’-entiteit, waarin samen met het distributienetbeheer van elektriciteit en gas ook de schaal- en synergie-
voordelen voor de activiteiten openbare elektronische-communicatienetwerken, riolering en warmte maximaal 
worden geoptimaliseerd.  De fusie van de twee entiteiten zal het uniform werken en de mogelijkheden om nog 
efficiënter te werken en te organiseren, met alle voordelen van dien, bevorderen doordat er zowel op het terrein 
als bij de centrale diensten zal kunnen worden gewerkt in één homogeen lokaal geografisch aaneengesloten 
exploitatiegebied. 

Er dient aangestipt dat de voorgenomen fusie door overneming op geen enkele manier afbreuk doet aan de 
betrokkenheid van elke individuele stad/gemeente bij het lokaal beheer van de huidige activiteiten en de 
verankering van de operationele werking. 
Het gehele vermogen van Fluvius West zal – na de partiële splitsingen van de gemeenten Jabbeke en Vosselaar – 
ingevolge een ontbinding zonder vereffening overgaan op Gaselwest, en dit vanaf 1 januari 2025. Op het ogenblik 
van de realisatie van de voorgenomen fusie zal het huidige Fluvius West van rechtswege ophouden te bestaan. 
De opschortende voorwaarden inzake de fusie door overneming zijn opgenomen in het fusievoorstel. 

Ontwerp statuten fusie-distributienetbeheerder Fluvius West 

De ontwerpstatuten van de fusie-distributienetbeheerder ‘Fluvius West’ hernemen de elementen die 
doorgevoerd zijn in voornoemde tussentijdse statutenwijzigingen en voegen er volgende aan toe met ingang van 
1 januari 2025 : 

Toevoeging definitie synthetisch dividend, dat van toepassing is op de gemeenten van ex-Fluvius West (BTW 
BE0205.157.176). 
Toevoeging van de nieuwe bijlage 2 met het overzicht van de gemeenten die deel uitmaakten van de ex-
kabelmaatschappijen.  
Opname van de specifieke bepalingen van de over te nemen entiteit Fluvius West  

 o Voor de activiteit openbare elektronische-communicatienetwerken worden de binnen Fluvius West (= 
ex-kabelmaatschappij) bestaande aandelen en winstbewijzen overgenomen mits vervanging van de 
aandelen Atv en Aogtv door aandelen At (creatie van aandelen At binnen de fusie-distributienetbeheerder) 
en de winstbewijzen Wtv door winstbewijzen Ct. Ook de binnen Fluvius West bestaande aandelen Aek 
[in hoofde van de deelnemers Diksmuide, Gistel, Harelbeke, Hooglede, Izegem, Koekelare, Kortemark, 
Ledegem, Lendelede, Middelkerke, Oudenburg, Torhout en Wevelgem] worden ongewijzigd 
overgenomen in de fusie-distributienetbeheerder. Genoemde aandelen en winstbewijzen behouden hun 
binnen Fluvius West van toepassing zijnde winstverdeling teneinde de rechten van de gemeenten te 
vrijwaren voor de door Fluvius West verrichte inbreng bedrijfstak ‘algemeen’ en ‘specifiek’ in Fluvius 
System Operator cv.   

 o De verduidelijkende bepalingen die heden in de statuten van Fluvius West vermeld worden in de artikelen 
33bis en 44, werden opgenomen in de statuten van de fusie-distributienetbeheerder in de artikelen 29bis 
en 39. 

 o In de winstverdeling voor de nevenactiviteit wordt de van toepassing zijnde regeling geborgd voor het 
segment Hoogspanning voor de ex-Fluvius West-gemeenten die per 31 december 2024 aangesloten zijn 
voor de activiteit elektriciteit ‘Hoogspanning’. Eveneens wordt in datzelfde artikel de geldende 
winstverdeling opgenomen voor de ex-Fluvius West-gemeenten met betrekking tot de aandelen Publi-T. 

 o De in de statuten van Fluvius West voorkomende bepalingen met betrekking tot het voorheen in Fluvius 
West ondergebracht personeel worden ingeschreven in het artikel 37 punt 4. 

GE
ME
EN
TE
RA
AD

en en 

oudiging van ging va
goede komen men 

ungeert als één ‘multi-als één ‘multi-
ok de schaal- en synergie-en syn

olering en warmte maximaolering en warmte m
en en de mogelijkheden om de mogelijkheden o

en doordat er zowel op het dat er zowel op het
en lokaal geografisch aaneeografisch aanee

op geen enkele manier afbop geen enkele manier af
kaal beheer van de huidigkaal beheer van de huidi

e splitsingen van de gemeene splitsingen van de gemee
op op Gaselwest, en dit vanaf 1Gaselwest, en dit vanaf 

uidige Fluvius West van recuidige Fluvius West van re
oor oor overneming zijn opgenooverneming zijn opgen

rder Fluvius West r Fluv

NT-distributienetbeheerder ‘Fdistributienetbeheerd
ussentussentijdse statutenwijzigingijdse statutenwijzigi

hetisch dividend, dat van tohetisch dividend, dat

nieuwe bijlage 2 met het nieuwe bijlage 2 met het 
pijen.  ijen.  

de specifieke bepaspecifieke bep lingen vangen va
e activiteit openbare activiteit open elektelekt

abelmaatschappij) bestaandmaatschappij) bestaan
andelen Atv en Aogtv door Atv en Aogtv door 

en de winstbewijzen Wtven de winstbewijzen Wtv
[in hoofde van de deel[in hoofde van de dee
Ledegem, Lendeleddegem
overgenomen in overgenomeEbinnen Fluviusbinnen Fluviu

GE
vrijwaren vvrijwaren 

GE
System OSystem O

GE
 o De ve o De ve

GE33GEG o oGG



Notulen gemeenteraad 28 november 2022 – pagina 11 

Wat de stemrechten betreft op de algemene vergadering worden de nieuw gecreëerde aandelen At 
toegevoegd. 
Het aantal leden van de Raad van Bestuur wordt opgetrokken naar het decretaal voorziene aantal van 15. 
Immers het Decreet (artikel 434) en de statuten voorzien dat ‘in geval van een significante wijziging in het 
werkingsgebied van de Opdrachthoudende vereniging, of ingeval de Opdrachthoudende vereniging betrokken 
is bij een fusie met andere Opdrachthoudende of dienstverlenende verenigingen, het maximaal aantal leden 
vijftien bedraagt’. Naar afvaardiging binnen de Raad van Bestuur van Fluvius West (fusie-
distributienetbeheerder) wordt een verhouding van 9 (ex-Gaselwest) en 6 (ex-Fluvius West) voorgesteld als 
transitiemaatregel voor de eerste legislatuur startende in 2025.  
Er worden 5 RBC’s binnen de fusie-distributienetbeheerder voorzien waarvan de indeling is opgenomen in 
de bijlage 1bis van toepassing vanaf 1 januari 2025. 
De bijlagen 1 en 1bis zijn per 1 januari 2025 te actualiseren ingevolge de partiële splitsing van de gemeente 
De Haan van de Opdrachthoudende vereniging Gaselwest naar de Opdrachthoudende vereniging Imewo en 
de fusie door overneming van de Opdrachthoudende vereniging Fluvius West door de Opdrachthoudende 
vereniging Gaselwest. 
Naamswijziging van ‘Gaselwest’ in ‘Fluvius West’. 

AANWIJZING FLUVIUS WEST ALS DISTRIBUTIENETBEHEERDER 

Door de geplande fusie door overneming van Fluvius West door Gaselwest ontstaat één nieuwe 
distributienetbeheerder elektriciteit en gas.   

Overeenkomstig artikel 4.1.1 van het Energiedecreet wijst de reguleringsinstantie voor elk distributienet de 
netbeheerder aan. Indien het distributienet in kwestie geheel of gedeeltelijk eigendom is van een gemeente of 
van een groep van gemeenten, gebeurt die aanwijzing op voorstel van deze gemeente of groep van gemeenten. 
Volgens artikel 4.1.4 van het Energiedecreet eindigt de aanwijzing van de bij de fusie betrokken 
distributienetbeheerders van rechtswege en moet een nieuwe distributienetbeheerder door de VREG worden 
aangewezen. 

In het vooruitzicht van de geplande fusie van Fluvius West en Gaselwest tot ‘Fluvius West’ op 1 januari 2025 
hebben de Raden van Bestuur van Fluvius West en Gaselwest respectievelijk in zitting van 5 september 2022 en 
12 september 2022 hun goedkeuring gehecht aan het voorstel tot de aanwijzing van de fusie-
distributienetbeheerder Fluvius West als distributienetbeheerder voor elektriciteit en gas voor het volledige 
grondgebied waarop beide distributienetbeheerders op 1 januari 2025 actief zullen zijn. Zij hebben beslist dit 
voorstel ter bekrachtiging door de vertegenwoordigers van de deelnemende gemeenten te agenderen op hun 
respectievelijke buitengewone algemene vergaderingen van 12 en 20 december 2022.   

De VREG zal geïnformeerd worden over het standpunt dat de buitengewone algemene vergadering heeft 
ingenomen.   

Gelet op het Energiedecreet van 8 mei 2009, 

Gelet op het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, 

BESLUIT: 

Artikel 1 [AGENDA]: 
De gemeenteraad verleent goedkeuring aan de agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering van de 
Opdrachthoudende vereniging Fluvius West d.d. 12 december 2022: 

1. Kennisneming en bespreking van de overeenkomst tussen Fluvius en Telenet inzake de realisatie van het 
datanetwerk van de toekomst in Vlaanderen (dossier Tramontana). 

2. Goedkeuring van de statutenwijzigingen, meer in het bijzonder wat betreft: 
 a. Wijziging van het voorwerp; 
 b. Aanpassingen ingevolge het dossier Tramontana en de oprichting van NetCo BV en HoldCo BV van de 

bestaande artikelen 2bis, 3, 8, 9, 17, 36, 38 en de bijlagen 1, 2 en 3 en het toevoegen van een artikel 40bis 
en een bijlage 4; 
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 c. Aanpassingen ingevolge gewijzigde regelgeving en tekstuele correcties van de bestaande artikelen 2, 2bis, 
3, 8, 8bis, 9, 17, 26, 33bis, 34, 35, 36quater, 37, 38, 39, 46 en de bijlagen 2 en 3 en het schrappen van 
artikel 36ter; 

 d. Bijzonder verslag van de Raad van Bestuur opgesteld overeenkomstig artikel 6:87, tweede lid van het Wetboek 
van Vennootschappen en Verenigingen (WVV); 

 e. Bijzonder verslag van de Commissaris opgesteld overeenkomstig artikel 6:87, tweede lid WVV;  
 f. Verlenen van een machtiging aan de Secretaris van de Raad van Bestuur met mogelijkheid van subdelegatie 

om de definitieve benaming van NetCo BV en HoldCo BV in de statuten in te schrijven; 
 g. Verlenen van een machtiging aan de Secretaris van de Raad van Bestuur met mogelijkheid van subdelegatie 

om de statuten inclusief de bijlagen te coördineren; 
 h. Vaststelling van de opschortende voorwaarden met betrekking tot de statutenwijzigingen; 
 i. Verlenen van machtiging aan de Raad van Bestuur met mogelijkheid tot subdelegatie om de al dan niet 

vervulling van de opschortende voorwaarden die gelden met betrekking tot het agendapunt 2 vast te 
stellen. 

3. Goedkeuring van de creatie per 1 januari 2023 van de bijkomende aandelen Aed binnen de activiteit 
elektriciteit die per 1 januari 2023 zullen worden omgezet in aandelen Aek binnen de activiteit openbare 
elektronische-communicatienetwerken à rato van 25 euro per aandeel. 

4. Realisatie van een partiële splitsing door overneming overeenkomstig de artikelen 12:8 en 12:59 en volgende 
WVV van de Opdrachthoudende vereniging Fluvius West (partieel te splitsen vereniging) om de activiteiten 
elektriciteit en openbare verlichting en de aandelen in de coöperatieve vennootschap Publi-T van de gemeente 
Jabbeke, dewelke zij heeft toevertrouwd aan Fluvius West, over te brengen naar de Opdrachthoudende 
vereniging Imewo (overnemende vereniging): 

 a. Vaststelling van de in het splitsingsvoorstel opgenomen opschortende voorwaarden en tijdsbepaling. 
 b. Vaststelling van de vervanging per 1 januari 2025 van de aandelen Aed en Aoge door de aandelen Ae met 

een waarde van 25 euro per aandeel en vervanging van de aandelen Aogtv en Atv door de aandelen At 
met een waarde van 25 euro per aandeel. 

 c. Kennisneming van het splitsingsvoorstel (art. 12:59 WVV), van het omstandig verslag van de Raad van 
Bestuur (art. 12:61 WVV) en van de Commissaris (art. 12:62 WVV) met betrekking tot het voorstel tot 
partiële splitsing door overneming en van eventuele belangrijke wijzigingen in activa en passiva van het 
vermogen (art. 12:63 WVV), met juridische, boekhoudkundige en fiscale uitwerking van de partiële 
splitsing per 1 januari 2025. 

  De deelnemers kunnen één maand voor de Algemene Vergadering op de zetel van Fluvius West kennis nemen 
van het splitsingsvoorstel, voormelde verslagen en de overige stukken bedoeld in de artikelen 12:59, 12:61 en 
12:62 WVV en kosteloos een kopie van deze stukken verkrijgen. 

 d. Goedkeuring van: 
  i. De partiële splitsing door overneming van de Opdrachthoudende vereniging Fluvius West (partieel te 

splitsen vereniging) om de activiteiten elektriciteit en openbare verlichting van de gemeente Jabbeke, 
alsook haar aandelen in de coöperatieve vennootschap Publi-T, dewelke zij heeft toevertrouwd aan 
Fluvius West, en haar aandeel Aek, over te brengen naar de Opdrachthoudende vereniging Imewo 
(overnemende vereniging) omvattende alle activa en passiva en alle rechten en plichten, niets 
uitgezonderd, noch voorbehouden, en dit op basis van een balans afgesloten op 31 december 2021, 
met inwerkingtreding per 1 januari 2025 en dit op basis van de ruilverhouding (voorlopige) van de 
balans afgesloten op 31 december 2021 en een definitieve ruilverhouding vastgesteld op de balans per 
31 december 2024. 

  ii. De overeenkomstige wijzigingen aan het eigen vermogen. 
  iii. De overeenkomstige wijzigingen aan het register van de deelnemers. 
 e. Aanvaarding van de uittreding voor de activiteiten elektriciteit en openbare verlichting van de gemeente 

Jabbeke vanaf 1 januari 2025. 
 f. Vaststelling van de noodzakelijke uitvoeringsmaatregelen en verlenen van de desbetreffende machtiging 

naar aanleiding van de besluitvorming omtrent de partiële splitsing en wijzigingen aan het eigen vermogen 
en inzonderheid verlening van machtiging aan de Raad van Bestuur met mogelijkheid tot subdelegatie om: 

  i. De al dan niet vervulling van de opschortende voorwaarden die gelden ten aanzien van de partiële 
splitsing zoals vermeld onder punt 4.a vast te stellen; 

  ii. De verwezenlijking van de partiële splitsing vast te stellen; 
  iii. Het overgedragen vermogen exact te beschrijven, en desgevallend de Algemene Administratie van de 

Patrimoniumdocumentatie vrij te stellen van het nemen van een ambtshalve inschrijving;   
  iv. De definitieve ruilverhouding in het kader van de partiële splitsing vast te stellen op basis van de 

geactualiseerde netto actief-waarde van de partieel te splitsen vereniging en de overnemende 
vereniging per 31 december 2024, berekend volgens de principes vastgelegd in het partiële 
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splitsingsvoorstel en de bijzondere verslagen over het partiële splitsingsvoorstel, dit na revisorale 
controle van de cijfers per 31 december 2024; 

  v.  Daartoe alle akten en stukken te tekenen, woonplaats te kiezen en alles te doen wat nodig of nuttig 
kan zijn; 

  vi. Alle formaliteiten te vervullen met betrekking tot de neerlegging en publicatie van de beslissingen van 
de Algemene Vergadering en de uitvoering van de partiële splitsing in de meest brede zin. 

5. Realisatie van een partiële splitsing door overneming overeenkomstig de artikelen 12:8 en 12:59 en volgende 
WVV van de Opdrachthoudende vereniging Fluvius West (partieel te splitsen vereniging) om de activiteiten 
elektriciteit, aardgas, openbare verlichting, warmte en de aandelen in de coöperatieve vennootschap Publi-T 
van de gemeente Vosselaar, dewelke zij heeft toevertrouwd aan Fluvius West, over te brengen naar de 
Opdrachthoudende vereniging Iveka (overnemende vereniging): 

 a. Vaststelling van de in het splitsingsvoorstel opgenomen opschortende voorwaarden en tijdsbepaling. 
 b. Vaststelling van de vervanging per 1 januari 2025 van de aandelen Aed en Aoge door de aandelen Ae met 

een waarde van 25 euro per aandeel en de vervanging van de aandelen Aogtv en Atv door de aandelen At 
met een waarde van 25 euro per aandeel. 

 c. Kennisneming van het splitsingsvoorstel (art. 12:59 WVV), van het omstandig verslag van de Raad van 
Bestuur (art. 12:61 WVV) en van de Commissaris (art. 12:62 WVV) met betrekking tot het voorstel tot 
partiële splitsing door overneming en van eventuele belangrijke wijzigingen in activa en passiva van het 
vermogen (art. 12:63 WVV), met juridische, boekhoudkundige en fiscale uitwerking van de partiële 
splitsing per 1 januari 2025. 

  De deelnemers kunnen één maand voor de Algemene Vergadering op de zetel van Fluvius West kennis nemen 
van het splitsingsvoorstel, voormelde verslagen en de overige stukken bedoeld in de artikelen 12:59, 12:61 en 
12:62 WVV en kosteloos een kopie van deze stukken verkrijgen. 

d. Goedkeuring van: 
 i. De partiële splitsing door overneming van de Opdrachthoudende vereniging Fluvius West (partieel te 

splitsen vereniging) om de activiteiten elektriciteit, aardgas, openbare verlichting en warmte van de 
gemeente Vosselaar, alsook haar aandelen in de coöperatieve vennootschap Publi-T, dewelke zij heeft 
toevertrouwd aan Fluvius West, en haar aandeel Aek, over te brengen naar de Opdrachthoudende 
vereniging Iveka (overnemende vereniging) omvattende alle activa en passiva en alle rechten en plichten, 
niets uitgezonderd, noch voorbehouden, en dit op basis van een balans afgesloten op 31 december 2021, 
met inwerkingtreding per 1 januari 2025 en dit op basis van de ruilverhouding (voorlopige) van de balans 
afgesloten op 31 december 2021 en een definitieve ruilverhouding vastgesteld op de balans per 31 
december 2024. 

 ii. De overeenkomstige wijzigingen aan het eigen vermogen. 
 iii. De overeenkomstige wijzigingen aan het register van de deelnemers. 
e. Aanvaarding van de uittreding voor de activiteiten elektriciteit, aardgas, openbare verlichting en warmte van 

de gemeente Vosselaar vanaf 1 januari 2025. 
f. Vaststelling van de noodzakelijke uitvoeringsmaatregelen en verlenen van de desbetreffende machtiging naar 

aanleiding van de besluitvorming omtrent de partiële splitsing en wijzigingen aan het eigen vermogen en 
inzonderheid verlening van machtiging aan de Raad van Bestuur met mogelijkheid tot subdelegatie om: 

 i. De al dan niet vervulling van de opschortende voorwaarden die gelden ten aanzien van de partiële splitsing 
zoals vermeld onder punt 5.a vast te stellen; 

 ii. De verwezenlijking van de partiële splitsing vast te stellen; 
 iii. Het overgedragen vermogen exact te beschrijven, en desgevallend de Algemene Administratie van de 

Patrimoniumdocumentatie vrij te stellen van het nemen van een ambtshalve inschrijving;   
 iv. De definitieve ruilverhouding in het kader van de partiële splitsing vast te stellen op basis van de 

geactualiseerde netto actief-waarde van de partieel te splitsen vereniging en de overnemende vereniging 
per 31 december 2024, berekend volgens de principes vastgelegd in het partiële splitsingsvoorstel en de 
bijzondere verslagen over het partiële splitsingsvoorstel, dit na revisorale controle van de cijfers per 31 
december 2024; 

 v. Daartoe alle akten en stukken te tekenen, woonplaats te kiezen en alles te doen wat nodig of nuttig kan 
zijn; 

 vi. Alle formaliteiten te vervullen met betrekking tot de neerlegging en publicatie van de beslissingen van de 
Algemene Vergadering en de uitvoering van de partiële splitsing in de meest brede zin. 

6. Realisatie van een fusie door overneming overeenkomstig de artikelen 12:24 en volgende WVV van de 
Opdrachthoudende vereniging Fluvius West (over te nemen vereniging) en de Opdrachthoudende vereniging 
Gaselwest (overnemende vereniging): 

 a. Vaststelling van de in het fusievoorstel opgenomen opschortende voorwaarden en tijdsbepaling. 
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 b. Vaststelling van de omzetting per 1 januari 2025 van het aantal bestaande aandelen Aed, Aoge, Ag, Atv, 
Aogtv en Ar à rato van 25 euro per eigen eigenvermogenswaarde voor de activiteiten elektriciteit, aardgas, 
openbare elektronische-communicatienetwerken en riolering. 

 c. Vaststelling van de vervanging per 1 januari 2025 van de aandelen Aed en Aoge door de aandelen Ae met 
een waarde van 25 euro per aandeel en de vervanging van de aandelen Aogtv en Atv door de aandelen At 
met een waarde van 25 euro per aandeel. 

 d. Kennisneming van het fusievoorstel (art. 12:24 WVV), van het omstandig verslag van de Raad van Bestuur 
(art. 12:25 WVV) en van de Commissaris (art. 12:26 WVV) met betrekking tot het voorstel tot fusie door 
overneming en van eventuele belangrijke wijzigingen in activa en passiva van het vermogen (art. 12:27 
WVV), met juridische, boekhoudkundige en fiscale uitwerking van de fusie per 1 januari 2025. 

  De deelnemers kunnen één maand voor de Algemene Vergadering op de zetel van Fluvius West kennis nemen 
van het splitsingsvoorstel, voormelde verslagen en de overige stukken bedoeld in de artikelen 12:25, 12:26 en 
12:27 WVV en kosteloos een kopie van deze stukken verkrijgen. 

 e. Goedkeuring van: 
  i. De fusie door overneming van de Opdrachthoudende vereniging Fluvius West (over te nemen 

vereniging) en de Opdrachthoudende vereniging Gaselwest (overnemende vereniging) omvattende alle 
activa en passiva en alle rechten en plichten, niets uitgezonderd, noch voorbehouden, en dit op basis 
van een balans afgesloten op 31 december 2021, met inwerkingtreding per 1 januari 2025 en dit op 
basis van de ruilverhouding (voorlopige) van de balans afgesloten op 31 december 2021 en een 
definitieve ruilverhouding vastgesteld op de balans per 31 december 2024. 

  ii. De overeenkomstige wijzigingen aan het eigen vermogen. 
  iii. De overeenkomstige wijzigingen aan het register van de deelnemers. 
 f. Goedkeuring van de statuten (inclusief naamswijziging) van de Opdrachthoudende vereniging Gaselwest 

(daarin hernoemd tot Fluvius West). 
 g. Vaststelling van de noodzakelijke uitvoeringsmaatregelen en verlenen van de desbetreffende machtiging 

naar aanleiding van de besluitvorming omtrent de fusie en wijzigingen aan het eigen vermogen en 
inzonderheid verlening van machtiging aan de Raad van Bestuur met mogelijkheid tot subdelegatie om: 

  i. De al dan niet vervulling van de opschortende voorwaarden die gelden ten aanzien van de fusie zoals 
vermeld onder punt 6.a vast te stellen; 

  ii. De verwezenlijking van de fusie vast te stellen; 
  iii. Het overgedragen vermogen exact te beschrijven, en desgevallend de Algemene Administratie van de 

Patrimoniumdocumentatie vrij te stellen van het nemen van een ambtshalve inschrijving;   
  iv. De definitieve ruilverhouding in het kader van de fusie vast te stellen op basis van de geactualiseerde 

netto actief-waarde van de over te nemen vereniging en de overnemende vereniging per 31 december 
2024, berekend volgens de principes vastgelegd in het fusievoorstel en de bijzondere verslagen over 
het fusievoorstel, dit na revisorale controle van de cijfers per 31 december 2024; 

  v. Daartoe alle akten en stukken te tekenen, woonplaats te kiezen en alles te doen wat nodig of nuttig 
kan zijn; 

  vi. Alle formaliteiten te vervullen met betrekking tot de neerlegging en publicatie van de beslissingen van 
de Algemene Vergadering en de uitvoering van de fusie in de meest brede zin. 

7. Verlenen van machtiging aan de Secretaris van de Raad van Bestuur met de mogelijkheid tot subdelegatie voor 
de opmaak en finalisering van de nodige documenten en afhandeling van de formaliteiten met betrekking tot 
de agendapunten 2, 3, 4, 5, 6 te actualiseren en te finaliseren, en om de beslissingen genomen in de 
agendapunten 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10 en 11 bij authentieke akte te doen vaststellen. 

8. Bespreking in het kader van artikel 432 van het Decreet over het Lokaal Bestuur van de te ontwikkelen 
activiteiten en de te volgen strategie voor het boekjaar 2023 alsook van de door de Raad van Bestuur 
opgestelde begroting 2023. 

9. Vaststelling van de uitkering overeenkomstig artikel 6:114 en volgende WVV. 
10. (Neven)activiteiten – Aanvaarding wijziging deelnemerschap. 
11. Statutaire benoemingen. 
12. Statutaire mededelingen. 

Artikel 2 [DOSSIER TRAMONTANA]: 
De gemeenteraad verleent goedkeuring aan de voorgestelde statutenwijzigingen van Fluvius West aangaande het 
dossier Tramontana, met inbegrip van de voorgestelde wijziging van het voorwerp, wat 

een herbevestiging impliceert door de gemeente van haar huidige aansluiting bij Fluvius West voor de activiteit 
openbare elektronische-communicatienetwerken. Door deze goedkeuring herbevestigt de gemeente haar 
beheersoverdracht met betrekking tot de activiteit openbare elektronische-communicatienetwerken (het 
aanleggen, exploiteren en het beschikbaar stellen van openbare elektronische-communicatienetwerken en installaties 
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alsook voor het vervoer van signalen langs deze elektronische-communicatienetwerken in het kader van het voorwerp 
van de Opdrachthoudende vereniging) alsook de hiermee gepaard gaande inbreng overeenkomstig artikel 9 van 
de statuten. 
impliceert dat de gemeente die voor 1 januari 2023 aangesloten is voor de activiteit elektriciteit één 
bijkomend aandeel Aed ter waarde van 25 euro zal onderschrijven (dat omgezet zal worden in een aandeel 
Aek) ter vergoeding van de inbreng bedrijfstak ‘algemeen’.  

 impliceert dat de gemeente de bestaande diensten van de Fluvius-NET-activiteit zal verderzetten via NetCo. 

Deze wijzigingen treden in werking op 1 januari 2023 onder de opschortende voorwaarde van de effectieve 
realisatie van het dossier Tramontana met het operationeel zijn van HoldCo en NetCo (cf. het inbrengverslag) 
en voor wat het synthetisch dividend betreft tevens onder de opschortende voorwaarde van gunstige beslissing 
van de Dienst Voorafgaande beslissingen in fiscale zaken (Ruling) van de FOD Financiën m.b.t. de oorsprong van 
het synthetisch dividend, nl. door verkoop van aandelen aan Telenet. 

Artikel 3 [DOSSIER TRAMONTANA]: 
Ingevolge de beslissing genomen in de artikelen 1 en 2 wordt de activiteit zoals omschreven in 3.A.2 van de 
statuten toevertrouwd aan de Opdrachthoudende vereniging Fluvius West die – door middel van haar 
exploitatiemaatschappij Fluvius System Operator cv – hiervoor een beroep zal doen op haar 
dochtervennootschap NetCo, wat mogelijk is overeenkomstig artikel 3.B van de statuten.   

Artikel 4 [OVERIGE WIJZIGINGEN]: 
De gemeenteraad verleent goedkeuring aan de voorgestelde statutenwijzigingen van Fluvius West met betrekking 
tot de overige wijzigingen, met inbegrip van de voorgestelde wijziging van het voorwerp.   
Deze wijzigingen treden in werking op 1 januari 2022. 

Artikel 5 [PARTIËLE SPLITSING DOOR OVERNEMING VAN FLUVIUS WEST NAAR IMEWO VOOR DE 
ACTIVITEITEN ELEKTRICITEIT, OPENBARE VERLICHTING EN DE AANDELEN IN DE CV PUBLI-T VAN DE 
GEMEENTE JABBEKE]: 
Om voor de activiteiten elektriciteit, openbare verlichting en de aandelen in de cv Publi-T uit te treden uit de 
Opdrachthoudende vereniging Fluvius West en haar aansluiting uit te breiden bij de Opdrachthoudende 
vereniging Imewo, en dit met ingang van 1 januari 2025. De uitbreiding van haar aansluiting bij Imewo gebeurt 
onder de opschortende voorwaarden van de aanvaarding van de uittreding voor genoemde activiteiten door de 
buitengewone algemene vergadering van Fluvius West en van de aanvaarding van de uitbreiding van haar 
aansluiting door de buitengewone algemene vergadering van Imewo. 

De gemeenteraad verleent goedkeuring aan het voorstel van partiële splitsing Fluvius West / Imewo door 
overneming inzake de overgang van Fluvius West naar Imewo van de activiteiten elektriciteit, openbare verlichting 
en de aandelen in de cv Publi-T verbonden aan de gemeente Jabbeke. 

De algemene vergadering in buitengewone zitting van Fluvius West wordt verzocht de uittreding van de gemeente 
Jabbeke voor de activiteiten elektriciteit, openbare verlichting en de strategische participaties (Publi-T) te willen 
aanvaarden. 

Artikel 6 [PARTIËLE SPLITSING DOOR OVERNEMING VAN FLUVIUS WEST NAAR IVEKA VOOR DE 
ACTIVITEITEN ELEKTRICITEIT, GAS, OPENBARE VERLICHTING, WARMTE EN DE AANDELEN IN DE CV 
PUBLI-T VAN DE GEMEENTE VOSSELAAR]: 
De gemeenteraad verleent goedkeuring aan het voorstel van partiële splitsing Fluvius West / Iveka door 
overneming inzake de overgang van Fluvius West naar Iveka van de activiteiten elektriciteit, gas, openbare 
verlichting, warmte en de aandelen in de cv Publi-T verbonden aan de gemeente Vosselaar. 

De algemene vergadering in buitengewone zitting van Fluvius West wordt verzocht de uittreding van de gemeente 
Vosselaar voor de activiteiten elektriciteit, gas, openbare verlichting, warmte en de aandelen in de cv Publi-T te 
willen aanvaarden. 

Artikel 7 [FUSIE DOOR OVERNEMING VAN FLUVIUS WEST DOOR GASELWEST MET NAAMSWIJZIGING 
IN FLUVIUS WEST]: 
De gemeenteraad verleent goedkeuring aan het voorstel tot fusie door overneming van de Opdrachthoudende 
vereniging Fluvius West door de Opdrachthoudende vereniging Gaselwest met naamswijziging in Fluvius West, 
overeenkomstig het fusievoorstel, waarbij voor Fluvius West op 1 januari 2025 de algeheelheid van haar 
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vermogen, omvattende alle activa en passiva en alle rechten en plichten, niets uitgezonderd, noch voorbehouden, 
overgedragen wordt aan Gaselwest, en eveneens zijn goedkeuring te hechten aan de voorgestelde 
ontwerpstatuten van de gefuseerde distributienetbeheerder ‘Gaselwest met naamswijziging in Fluvius West’, 
onder de opschortende voorwaarden zoals opgenomen in het fusievoorstel. 

Artikel 8: 
De betrokken Opdrachthoudende verenigingen te verzoeken om de nodige bestuurlijke en 
vennootschapsrechtelijke acties te ondernemen om uitvoering te kunnen geven aan bovenstaande beslissingen 
van deze gemeenteraad. 

Artikel 9: 
De vertegenwoordiger van de gemeente die zal deelnemen aan de Buitengewone Algemene Vergadering van de 
Opdrachthoudende vereniging Fluvius West op 12 december 2022 (of iedere andere datum waarop deze 
uitgesteld of verdaagd zou worden), op te dragen zijn/haar stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen 
in de gemeenteraad van heden inzake voormelde artikelen 1 tot en met 8 van onderhavige 
gemeenteraadsbeslissing. 

Artikel 10: 
Het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering van voormelde beslissingen en onder 
meer kennisgeving hiervan te verrichten aan de Opdrachthoudende vereniging Fluvius West, ter attentie van het 
secretariaat, (in pdf-versie), (…). 

6 Intergemeentelijke samenwerking - IMEWO - buitengewone algemene vergadering - 22 
december 2022 - agenda 

De gemeenteraad, op geldige wijze samengesteld om te kunnen beslissen 

Gelet op het feit dat de gemeente momenteel voor één of meerdere activiteiten aangesloten is bij de 
Opdrachthoudende vereniging Imewo. 

Gelet op het feit dat de agenda met documentatiestukken opgesteld werd door de Raad van Bestuur in zitting 
van 9 september 2022. 

Gelet op het feit dat de gemeente per aangetekend schrijven van 22 september 2022 werd opgeroepen om deel 
te nemen aan de buitengewone algemene vergadering van Imewo die op donderdag 22 december 2022 plaatsheeft 
in Vinoscoop te 9000 Gent, Industrieweg 202. 

Gelet op het feit dat een dossier met documentatiestukken bij deze oproepingsbrief waren gevoegd.  

Gelet op het artikel 432, alinea 3 van het Decreet over het Lokaal Bestuur, waarbij bepaald wordt dat de 
vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger dient te worden herhaald voor elke Algemene 
Vergadering. 

Het eerste agendapunt handelt over de realisatie van het datanetwerk van de toekomst in 
Vlaanderen (het dossier Tramontana). 

In het artikel 3.A.2 van de statuten van Imewo wordt in het voorwerp voorzien dat de Opdrachthoudende 
vereniging bevoegd is voor o.m. “het aanleggen, het exploiteren en het beschikbaar stellen van elektronische-
communicatienetwerken en installaties alsook voor het vervoer van signalen langs deze elektronische-
communicatienetwerken”.   

Gelet op het artikel 3.B van de statuten van de Opdrachthoudende vereniging Imewo waarin opgenomen is dat 
de Opdrachthoudende vereniging ten behoeve van haar deelnemers haar voorwerp ook mag verwezenlijken 
door samenwerking met andere rechtspersonen waar zij al dan niet kan in deelnemen met naleving van de 
bepalingen van het Decreet Lokaal Bestuur.   
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Imewo doet voor de uitvoering van haar activiteiten en de daarmee verband houdende 
openbaredienstverplichtingen een beroep op de exploitatiemaatschappij Fluvius System Operator cv met zetel 
te Brusselsesteenweg 199, 9090 Melle.  

Fluvius System Operator cv en Telenet BV hebben op 18 juli 2022 een bindend akkoord bereikt om samen het 
datanetwerk van de toekomst (met inbegrip van de fiber-to-the-home-technologie) in Vlaanderen te realiseren. 
De twee bedrijven zullen met dat doel een dochteronderneming (werknaam NetCo) uitbouwen die financieel en 
operationeel zelfstandig zal zijn. 

Het datanetwerk van de toekomst zal: 
open zijn met niet-discriminerende toegangsvoorwaarden voor aanbieders van diensten,  
ultraperformant zijn door hogere datasnelheden,  
toegankelijk zijn voor alle Vlaamse gezinnen en bedrijven en dit zowel in stedelijke als in landelijke gebieden, 
en met de laagst mogelijke kosten voor de samenleving worden uitgerold.   

De gemeente is overtuigd dat de toegang van iedere burger en bedrijf tot kwaliteitsvolle en snelle 
dataverbindingen van cruciaal belang is.  De gemeente wenst op haar grondgebied maximaal in te zetten op het 
vlak van connectiviteit en het datanetwerk van de toekomst uit te bouwen via hoofdzakelijk een fiber-to-the-
home-technologie.  De gemeente staat ten volle achter de ambitie om glasvezelconnectiviteit te voorzien zowel 
in stedelijk als in landelijk gebied en – waar dit niet mogelijk is – de huidige hybride glasvezel-coax-
netwerkinfrastructuur van een upgrade te voorzien.   

Deze doelstellingen kaderen binnen het algemeen en maatschappelijk belang aangezien het alle burgers en 
bedrijven van de gemeente aanbelangt.  De beslissing van de gemeente, in uitvoering van haar beleid en binnen 
haar autonome bevoegdheid, tot het uitbouwen van openbare elektronische-communicatienetwerken op haar 
grondgebied wordt gekwalificeerd als een taak van stedelijk/gemeentelijk belang.  De uitrol van het datanetwerk 
zal maximaal gebeuren in synergie met andere werken voor glasvezel en nutsvoorzieningen. Dergelijke beslissing 
laat het recht van de gemeente in haar hoedanigheid van domeinbeheerder onverlet om op verzoek van een 
derde partij de nodige domeintoelatingen toe te kennen.  Ook de keuze om vrij een dienstverlener als gemeente 
te kiezen blijft behouden.   

Om deze openbare elektronische-communicatienetwerken aan te leggen, te exploiteren en beschikbaar te stellen 
wenst de gemeente een beroep te doen op de Opdrachthoudende vereniging Imewo, die door middel van haar 
exploitatiemaatschappij Fluvius System Operator cv de vennootschappen NetCo en HoldCo mede zal uitbouwen.  
In NetCo zullen de elektronische-communicatienetwerken (meer specifiek het bestaande HFC-netwerk en de 
overige glasvezelinfrastructuur) worden ingebracht.  Na de inbreng zal NetCo instaan voor de aanleg, het beheer, 
de exploitatie en het beschikbaar stellen van de hogervermelde ingebrachte netwerken alsook voor de uitrol van 
het datanetwerk van de toekomst.  De oprichting van HoldCo, waarin de aandelen NetCo worden ingebracht, 
biedt desgevallend en tussentijds mogelijkheden om een uitkering van cashmiddelen te kunnen voorzien voor de 
aandeelhouders.   

Deze structuur en de centralisatie van deze netwerken in NetCo bieden de beste garanties voor de gemeente 
om deze doelstellingen te realiseren en zo voor iedereen in Vlaanderen een efficiënt, betaalbaar en toegankelijk 
datanetwerk van de toekomst mogelijk te maken.   

De Raad van Bestuur van Imewo heeft, overeenkomstig de artikelen 12:10 en 12:93 e.v. van het Wetboek van 
Vennootschappen en Verenigingen, in zitting van 9 september ll. het voorstel tot inbreng van de bedrijfstak 
openbare elektronische-communicatienetwerken in Fluvius System Operator cv opgesteld en goedgekeurd.  In 
dit inbrengverslag werden de voorafgaande besluitvormingsvereisten opgenomen die gelden als opschortende 
voorwaarden voor de realisatie van het dossier Tramontana.   

Het tweede agendapunt omvat de voorgestelde statutenwijzigingen.  

Gelet op het feit dat aan het voorwerp wijzigingen worden aangebracht waarvoor de Raad van Bestuur, 
overeenkomstig het artikel 6:86 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, een omstandige 
verantwoording heeft opgemaakt. 
Gelet op het feit dat de voorgestelde statutenwijzigingen hun oorsprong vinden in meerdere domeinen.   
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1. DOSSIER TRAMONTANA 

De wijzigingen met betrekking tot het dossier Tramontana werden in geel gemarkeerd in het voorliggend 
ontwerp van statutenwijzigingen.   

Ingevolge de door de Raad van Bestuur van Imewo besliste inbreng van bedrijfstak van de openbare elektronische-
communicatienetwerken in Fluvius System Operator cv, zal Fluvius System Operator cv op haar beurt deze 
bedrijfstak inbrengen in de nieuw op te richten vennootschap NetCo die zal instaan voor de aanleg, het beheer, 
de exploitatie en het beschikbaar stellen van de hogervermelde ingebrachte netwerken alsook voor de uitrol van 
het datanetwerk van de toekomst. De Opdrachthoudende vereniging Imewo ontvangt daarvoor de daartoe 
uitgegeven aandelen K in Fluvius System Operator cv, waardoor de participatie van Imewo in de 
exploitatiemaatschappij wordt uitgebreid voor de activiteit openbare elektronische-communicatienetwerken. 
Aangezien er bij Imewo nog geen enkele deelnemer aangesloten is voor de activiteit openbare elektronische-
communicatienetwerken zal gevraagd worden om één aandeel Ak te onderschrijven (voor vergoeding van de 
inbreng bedrijfstak ‘algemeen’). 

De wijzigingen aan de statuten met betrekking tot het dossier Tramontana betreffen in het bijzonder: 
de verduidelijking dat het om ‘openbare’ elektronische-communicatienetwerken gaat; 
de omschrijving van de vennootschappen NetCo en HoldCo; 
de Gouden aandelen worden als definitie geschrapt vermits deze deel uitmaken van de inbreng bedrijfstak in 
Fluvius System Operator cv, maar behouden hun geldende rechten en aandelen Ate in hoofde van de 
steden/gemeenten van Imewo via Fluvius System Operator cv; 
het schrappen van de Fluvius-NET-activiteit vermits deze vervat is in de inbreng van bedrijfstak; 
aanpassingen aan de aandelen(categorieën), winstverdeling en stemrechten voor de activiteit openbare 
elektronische-communicatienetwerken zodat de deelnemers vergoed worden voor de algemene inbreng 
bedrijfstak; 
het uitbreiden van de bevoegdheid in hoofde van de regionale bestuurscomités wat de adviesverlening betreft 
inzake de activiteit openbare elektronische-communicatienetwerken; 
de regels die van toepassing zijn bij het beëindigen van de samenwerking voor de activiteit openbare 
elektronische-communicatienetwerken; 
een actualisering van de bijlagen 1 en 2. 

2. DOSSIER STRUCTUURWIJZIGINGEN 

De wijzigingen met betrekking tot de structuurwijzigingen werden in blauw gemarkeerd in het voorliggend 
ontwerp van statutenwijzigingen. 

De Vlaamse Regering besliste bij decreet van 16 november 2018 houdende diverse bepalingen inzake energie 
(zoals gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 14 december 2018) om het grondgebied van Vlaanderen op te 
delen in homogene lokale geografische aaneengesloten exploitatiegebieden voor elektriciteit en gas met als doel 
om zo de operationele efficiëntie te verhogen. 

In artikel 4.1.1 van het decreet houdende algemene bepalingen betreffende het energiebeleid van 8 mei 2009 
(hierna het “Energiedecreet”) werden bijgevolg twee randvoorwaarden vastgelegd waarbinnen gemeenten 
kunnen kiezen voor een distributienetbeheerder, met name (i) dezelfde distributienetbeheerder voor gas en 
elektriciteit en (ii) aaneensluitende geografische gebieden met minstens 200.000 aangesloten afnemers2. 

Overeenkomstig artikel 15.3.5/18 van het Energiedecreet hebben de distributienetbeheerders  momenteel tot 
en met 1 januari 2023 de tijd om te voldoen aan voormelde voorwaarden waarbij eventueel onderling gebieden 
kunnen worden uitgewisseld.  

2 Bij Decreet van 15 juli 2022 tot wijziging van het Energiedecreet van 8 mei 2009 wat de voorwaarden voor de
aanwijzing van distributienetbeheerders betreft (gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 26 juli 2022) werd
de vereiste inzake het minimaal aangesloten afnemers toegevoegd.
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Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur voorziet in het artikel 422 voor onder meer de 
Opdrachthoudende verenigingen die overeenkomstig artikel 4.1.1 van het Energiedecreet zijn aangewezen als 
distributienetbeheerder, dat uittreding ten gevolge van een gebiedsuitwisseling mogelijk is als de gemeente en de 
betrokken Opdrachthoudende verenigingen daarmee instemmen en afspraken hebben over de modaliteiten voor 
de uitvoering ervan. 

Om tot de vooropgestelde homogene gebieden te komen zal immers gebiedsuitwisseling nodig zijn. Daarom 
heeft de Raad van Bestuur van Imewo in zitting van 9 september 2022: 
(i) een voorstel van partiële splitsing opgesteld waarbij per 1 januari 2025 de activiteiten elektriciteit, openbare 

verlichting en de aandelen in de cv Publi-T van de gemeenten Jabbeke, heden ressorterend onder Fluvius 
West, overgedragen worden aan de Opdrachthoudende vereniging Imewo; 

(ii) een voorstel van partiële splitsing opgesteld waarbij per 1 januari 2025 de activiteiten elektriciteit, gas, 
openbare verlichting, warmte en strategische participaties (Publi-T) van de gemeente Zelzate, heden 
ressorterend onder Fluvius Antwerpen, overgedragen worden aan de Opdrachthoudende vereniging Imewo; 

(iii) een voorstel van partiële splitsing opgesteld waarbij per 1 januari 2025 de activiteiten elektriciteit, gas, 
openbare verlichting en strategische participaties (Publi-T en Publigas) van de gemeente De Haan, heden 
ressorterend onder Gaselwest, overgedragen worden aan de Opdrachthoudende vereniging Imewo. 

Het gehele vermogen van deze activiteiten, die alle activa en passiva en alle rechten en plichten  omvat, zal 
overeenkomstig artikel 12:8 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen overgaan naar 
de overnemende vereniging en dit vanaf 1 januari 2025. 

De opschortende voorwaarden inzake de partiële splitsingen door overneming zijn opgenomen in de 
respectievelijke voorstellen van partiële splitsing.    

Er wordt geopteerd voor een voorlopige ruilverhouding gebaseerd op de gegevens per 31 december 2021.  Op 
basis van de definitieve cijfers per 31 december 2024 die geattesteerd zullen worden door de betrokken 
commissarissen, zal de definitieve ruilverhouding, bepaald aan de hand van de goedgekeurde 
ruilverhoudingsmethodiek met betrekking tot de cijfers van 31 december 2021 (voorlopige ruilverhouding), 
worden vastgelegd en verwerkt.  Deze werkwijze laat in de eerste plaats toe om met de meest geactualiseerde 
boekhoudkundige cijfers rekening te kunnen houden die zo dicht mogelijk aansluiten op de datum van 1 januari 
2025, waarop genoemde partiële splitsingen binnen de onderscheiden Opdrachthoudende verenigingen 
boekhoudkundig, fiscaal en juridisch van kracht worden. 

Door deze partiële splitsingen zal voldaan worden aan de randvoorwaarden zoals opgelegd in het artikel 4.1.1 
van het Energiedecreet en wordt de bereidwilligheid en het engagement van de steden/gemeenten en de 
distributienetbeheerders aangetoond om zich te conformeren aan de voorwaarden en ratio legis van het 
Energiedecreet, waarbij aan de distributienetbeheerders de mogelijkheid moet geboden worden om voor de 
concrete uitwerking van de transactie en de overeenkomstige gebiedsuitwisseling decretaal verlenging te krijgen 
tot 1 januari 2025, het begin van de volgende gewestelijke en gemeentelijke legislatuur. 

De wijzigingen aan de statuten met betrekking tot het dossier structuurwijzigingen treden in werking op 1 januari 
2025 betreffen in het bijzonder: 

de naamswijziging van Imewo in Fluvius Imewo. 
het schrappen van de bepalingen met betrekking tot de A’-aandelen en de bijlage 4 vermits vanaf 2025 
uitsluitend het aandeel van elke gemeente binnen het eigen vermogen als verdeelcriterium in de winstverdeling 
zal gelden voor de activiteiten elektriciteit en gas.   
ter vrijwaring van de aan de betrokken gemeenten toekomende vergoeding van de inbreng bedrijfstak 
‘algemeen’ voor de activiteit openbare elektronische-communicatienetwerken worden de statuten aangepast 
wat o.m. de aandelen, stemrechten en winstverdeling betreft.   
het aantal leden van de Raad van Bestuur wordt opgetrokken naar het decretaal voorziene aantal van 15.  
Immers het Decreet (artikel 434) en de statuten voorzien dat ‘in geval van een significante wijziging in het 
werkingsgebied van de Opdrachthoudende vereniging, of ingeval de Opdrachthoudende vereniging betrokken 
is bij een fusie met andere Opdrachthoudende of dienstverlenende verenigingen, het maximaal aantal leden 
vijftien bedraagt’.   
de creatie van de aandelen Aek om het recht van de gemeente Jabbeke te garanderen als vergoeding voor de 
inbreng bedrijfstak ‘algemeen’ en de overeenstemmende aanpassing aan de stemrechten, de winstverdeling 
en de beëindigen van de samenwerking. 
een actualisering van de bijlagen ingevolge de voorgestelde partiële splitsingen. 
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3. OVERIGE WIJZIGINGEN 

De overige wijzigingen werden in groen gemarkeerd in het voorliggend ontwerp van statutenwijzigingen en zijn 
een gevolg van wijzigingen van regelgeving, het schrappen van de activiteiten Fluvius GIS en Center, het 
rechtzetten van materiële vergissingen, enz. 

Het betreft meer bepaald: 
een actualisering van de van toepassing zijnde bepalingen van de coöperatieve vennootschap ingevolge het 
WVV en de omzendbrief KBBJ / ABB 2022 / 1 betreffende de toepassing van artikel 397, 2de lid van het 
Decreet van 22 december 2017 over het Lokaal Bestuur; 
de terminologische verfijning door de introductie van de term ‘distributienetwerken’ bij de activiteiten andere 
dan elektriciteit en gas; 
de invoeging en/of actualisering van een aantal definities; 
een verfijning in de aanhef van het voorwerp; 
de schrapping van de nevenactiviteiten Fluvius GIS en Fluvius Center ingevolge het intern gevoerde 
kerntakendebat; 
de schrapping van de openbaredienstverplichting voor de openbare verlichting ingevolge het Besluit van de 
Vlaamse Regering van 23 april 2021; 
de precisering dat voor de activiteit warmte de onderschrijving van één aandeel Aw volstaat; 
de rechtzetting van de opsomming van de aandelen in artikel 25 en alsook van foutieve verwijzingen; 
de precisering wat het beslissingsquorum op de algemene vergadering betreft; 
de conformering aan het artikel 422 van het Decreet over het Lokaal Bestuur. 

Het derde agendapunt omvat de realisatie van de partiële splitsing door overneming van de 
activiteiten elektriciteit, openbare verlichting en de aandelen in de cv Publi-T van de gemeente 
Jabbeke van Fluvius West naar Imewo. 

Gelet op de uiteenzetting onder het punt van de structuurwijzigingen dient de gemeente Jabbeke een keuze te 
maken omtrent de distributienetbeheerder voor zowel elektriciteit als gas.  Daarom stellen de raden van bestuur 
van Fluvius West en Imewo voor een partiële splitsing door overneming te realiseren waarbij de gemeente 
Jabbeke voor de activiteiten elektriciteit, openbare verlichting en de aandelen in de cv Publi-T uit de 
Opdrachthoudende vereniging Fluvius West zal treden en haar aansluiting zal uitbreiden bij de 
Opdrachthoudende vereniging Imewo. Door deze partiële splitsing zal de gemeente Jabbeke de 
randvoorwaarden, zoals opgelegd in het artikel 4.1.1 van het Energiedecreet, kunnen respecteren. 

Overeenkomstig het artikel 422 van het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur is, voor onder 
meer de Opdrachthoudende verenigingen die overeenkomstig artikel 4.1.1 van het Energiedecreet van 8 mei 
2009 zijn aangewezen als distributienetbeheerder, uittreding ten gevolge van een gebiedsuitwisseling mogelijk als 
de gemeente en de betrokken Opdrachthoudende verenigingen daarmee instemmen en afspraken hebben over 
de modaliteiten voor de uitvoering ervan. 

Het vierde agendapunt omvat de realisatie van de partiële splitsing door overneming van alle 
activiteiten van de gemeente Zelzate van Fluvius Antwerpen naar Imewo. 

Gelet op de uiteenzetting onder het punt van de structuurwijzigingen en meer specifiek, gelet op het feit dat 
eilandvorming naar de toekomst toe niet langer is toegestaan, dient de gemeente Zelzate voor haar gehele 
grondgebied een keuze te maken omtrent de distributienetbeheerder voor zowel elektriciteit als gas. Daarom 
stellen de raden van bestuur van Fluvius Antwerpen en Imewo voor een partiële splitsing door overneming te 
realiseren waarbij de gemeente Zelzate voor alle activiteiten uit de Opdrachthoudende vereniging Fluvius 
Antwerpen zal treden en zal toetreden tot de Opdrachthoudende vereniging Imewo. Door deze partiële splitsing 
zal de gemeente Zelzate de randvoorwaarden, zoals opgelegd in het artikel 4.1.1 van het Energiedecreet, kunnen 
respecteren. 
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Overeenkomstig het artikel 422 van het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur is, voor onder 
meer de Opdrachthoudende verenigingen die overeenkomstig artikel 4.1.1 van het Energiedecreet van 8 mei 
2009 zijn aangewezen als distributienetbeheerder, uittreding ten gevolge van een gebiedsuitwisseling mogelijk als 
de gemeente en de betrokken Opdrachthoudende verenigingen daarmee instemmen en afspraken hebben over 
de modaliteiten voor de uitvoering ervan. 

Het vijfde agendapunt omvat de realisatie van de partiële splitsing door overneming van alle 
activiteiten van de gemeente De Haan van Gaselwest naar Imewo. 

Gelet op de uiteenzetting onder het punt van de structuurwijzigingen dient de gemeente De Haan een keuze te 
maken omtrent de distributienetbeheerder voor zowel elektriciteit als gas. Daarom stellen de raden van bestuur 
van Gaselwest en Imewo voor een partiële splitsing door overneming te realiseren waarbij de gemeente De Haan 
voor de activiteiten elektriciteit, gas, openbare verlichting en strategische participaties (Publi-T en Publigas) uit 
de Opdrachthoudende vereniging Gaselwest zal treden en hiervoor zal toetreden bij de Opdrachthoudende 
vereniging Imewo. Door deze partiële splitsing zal de gemeente De Haan de randvoorwaarden, zoals opgelegd in 
het artikel 4.1.1 van het Energiedecreet, kunnen respecteren. 

Overeenkomstig het artikel 422 van het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur is, voor onder 
meer de Opdrachthoudende verenigingen die overeenkomstig artikel 4.1.1 van het Energiedecreet van 8 mei 
2009 zijn aangewezen als distributienetbeheerder, uittreding ten gevolge van een gebiedsuitwisseling mogelijk als 
de gemeente en de betrokken Opdrachthoudende verenigingen daarmee instemmen en afspraken hebben over 
de modaliteiten voor de uitvoering ervan. 

Gelet op het Energiedecreet van 8 mei 2009, 

Gelet op het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, 

BESLUIT: 

Artikel 1 [AGENDA]: 
De gemeenteraad verleent goedkeuring aan de agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering van de 
Opdrachthoudende vereniging Imewo d.d. 22 december 2022: 

1. Kennisneming en bespreking van de overeenkomst tussen Fluvius en Telenet inzake de realisatie van het 
datanetwerk van de toekomst in Vlaanderen (dossier Tramontana). 

 Zie de toelichtingsnota bij dit agendapunt alsook het agendapunt 2. Statutenwijzigingen, in het bijzonder de onderdelen 
2.a, 2.b, 2.e, 2.f, 2.g, 2.i en 2.j ervan. 

2. Goedkeuring van de statutenwijzigingen, meer in het bijzonder wat betreft: 
 a. Wijziging van het voorwerp; 
 b. Aanpassingen ingevolge het dossier Tramontana en de oprichting van NetCo BV en HoldCo BV van de 

bestaande artikelen 2bis, 3, 8, 9, 17, 25, 30 en 32 en de bijlagen 1, 2 en 3 en toevoeging van een artikel 
37ter; 

 c. Aanpassingen ingevolge de structuurwijzigingen (partiële splitsingen door overneming) van de bestaande 
artikelen 1 (naamswijziging), 8, 11, 12, 25, 26, 30, 35, 37, 37ter en de bijlagen 1 en 2 en schrapping van de 
bestaande bijlage 4; 

 d. Aanpassingen ingevolge gewijzigde regelgeving en tekstuele correcties van de bestaande artikelen 2, 2bis, 
3, 8, 9, 11, 17, 27, 30, 33 en 40 en de bijlagen 2 en 3; 

 e. Bijzonder verslag van de Raad van Bestuur opgesteld overeenkomstig artikel 6:87, tweede lid van het 
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV); 

 f. Bijzonder verslag van de Commissaris opgesteld overeenkomstig artikel 6:87, tweede lid WVV;  
 g. Verlenen van een machtiging aan de Secretaris van de Raad van Bestuur met mogelijkheid van subdelegatie 

om de definitieve benaming van NetCo BV en HoldCo BV in de statuten in te schrijven; 
 h. Verlenen van een machtiging aan de Secretaris van de Raad van Bestuur met mogelijkheid van subdelegatie 

om de statuten inclusief de bijlagen te coördineren; 
 i. Vaststelling van de opschortende voorwaarden met betrekking tot de statutenwijzigingen; 
 j. Verlenen van machtiging aan de Raad van Bestuur met mogelijkheid tot subdelegatie om de al dan niet 

vervulling van de opschortende voorwaarden die gelden met betrekking tot het agendapunt 2 vast te 
stellen. 
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3. Realisatie van een partiële splitsing door overneming overeenkomstig de artikelen 12:8 en 12:59 en volgende 
WVV van de Opdrachthoudende vereniging Fluvius West (partieel te splitsen vereniging) om de activiteiten 
elektriciteit en openbare verlichting en de aandelen in de coöperatieve vennootschap Publi-T van de gemeente 
Jabbeke, dewelke zij heeft toevertrouwd aan Fluvius West, over te brengen naar de Opdrachthoudende 
vereniging Imewo (overnemende vereniging): 

 a. Vaststelling van de in het splitsingsvoorstel opgenomen opschortende voorwaarden en tijdsbepaling. 
 b. Vaststelling van de omzetting per 1 januari 2025 van de aandelen Ae, Ag, Apt en Apg à rato van 25 euro 

per eigen eigenvermogenswaarde voor de activiteiten elektriciteit, aardgas en Strategische Participaties. 
 c. Goedkeuring van de creatie per 1 januari 2025 van de aandelen Aek binnen de activiteit openbare 

elektronische-communicatienetwerken à rato van 25 euro per aandeel. 
 d. Kennisneming van het splitsingsvoorstel (art. 12:59 WVV), van het omstandig verslag van de Raad van 

Bestuur (art. 12:61 WVV) en van de Commissaris (art. 12:62 WVV) met betrekking tot het voorstel tot 
partiële splitsing door overneming en van eventuele belangrijke wijzigingen in activa en passiva van het 
vermogen (art. 12:63 WVV), met juridische, boekhoudkundige en fiscale uitwerking van de partiële 
splitsing per 1 januari 2025. 

  De deelnemers kunnen één maand voor de Algemene Vergadering op de zetel van Imewo kennis nemen van het 
splitsingsvoorstel, voormelde verslagen en de overige stukken bedoeld in de artikelen 12:59, 12:61 en 12:62 WVV 
en kosteloos een kopie van deze stukken verkrijgen.

 e. Goedkeuring van: 
  i. De partiële splitsing door overneming van de Opdrachthoudende vereniging Fluvius West (partieel te 

splitsen vereniging) om de activiteiten elektriciteit en openbare verlichting van de gemeente Jabbeke, 
alsook haar aandelen in de coöperatieve vennootschap Publi-T, dewelke zij heeft toevertrouwd aan 
Fluvius West, en haar aandeel Aek, over te brengen naar de Opdrachthoudende vereniging Imewo 
(overnemende vereniging) omvattende alle activa en passiva en alle rechten en plichten, niets 
uitgezonderd, noch voorbehouden, en dit op basis van een balans afgesloten op 31 december 2021, 
met inwerkingtreding per 1 januari 2025 en dit op basis van de ruilverhouding (voorlopige) van de 
balans afgesloten op 31 december 2021 en een definitieve ruilverhouding vastgesteld op de balans per 
31 december 2024. 

  ii. De overeenkomstige wijzigingen aan het eigen vermogen. 
  iii. De overeenkomstige wijzigingen aan het register van de deelnemers. 
 f. Aanvaarding van de uitbreiding van de aansluiting voor de activiteiten elektriciteit en openbare verlichting 

van de gemeente Jabbeke vanaf 1 januari 2025. 
 g. Vaststelling van de noodzakelijke uitvoeringsmaatregelen en verlenen van de desbetreffende machtiging 

naar aanleiding van de besluitvorming omtrent de partiële splitsing en wijzigingen aan het eigen vermogen 
en inzonderheid verlening van machtiging aan de Raad van Bestuur met mogelijkheid tot subdelegatie om: 

  i. De al dan niet vervulling van de opschortende voorwaarden die gelden ten aanzien van de partiële 
splitsing zoals vermeld onder punt 3.a vast te stellen; 

  ii. De verwezenlijking van de partiële splitsing vast te stellen; 
  iii. Het overgedragen vermogen exact te beschrijven, en desgevallend de Algemene Administratie van de 

Patrimoniumdocumentatie vrij te stellen van het nemen van een ambtshalve inschrijving;   
  iv. De definitieve ruilverhouding in het kader van de partiële splitsing vast te stellen op basis van de 

geactualiseerde netto actief-waarde van de partieel te splitsen vereniging en de overnemende 
vereniging per 31 december 2024, berekend volgens de principes vastgelegd in het partiële 
splitsingsvoorstel en de bijzondere verslagen over het partiële splitsingsvoorstel, dit na revisorale 
controle van de cijfers per 31 december 2024; 

  v. Daartoe alle akten en stukken te tekenen, woonplaats te kiezen en alles te doen wat nodig of nuttig 
kan zijn; 

  vi. Alle formaliteiten te vervullen met betrekking tot de neerlegging en publicatie van de beslissingen van 
de Algemene Vergadering en de uitvoering van de partiële splitsing in de meest brede zin. 

4. Realisatie van een partiële splitsing door overneming overeenkomstig de artikelen 12:8 en 12:59 en volgende 
WVV van de Opdrachthoudende vereniging Fluvius Antwerpen (partieel te splitsen vereniging) om de 
activiteiten elektriciteit, aardgas, openbare verlichting, warmte en Strategische Participaties (Publi-T) met 
betrekking tot de gemeente Zelzate over te brengen naar de Opdrachthoudende vereniging Imewo 
(overnemende vereniging): 

 a. Vaststelling van de in het splitsingsvoorstel opgenomen opschortende voorwaarden en tijdsbepaling. 
 b. Vaststelling van de omzetting per 1 januari 2025 van de aandelen Ae, Ag, Apt en Apg à rato van 25 euro 

per eigen eigenvermogenswaarde voor de activiteiten elektriciteit, aardgas en Strategische Participaties 
(Publi-T en Publigas). 
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 c. Kennisneming van het splitsingsvoorstel (art. 12:59 WVV), van het omstandig verslag van de Raad van 
Bestuur (art. 12:61 WVV) en van de Commissaris (art. 12:62 WVV) met betrekking tot het voorstel tot 
partiële splitsing door overneming en van eventuele belangrijke wijzigingen in activa en passiva van het 
vermogen (art. 12:63 WVV), met juridische, boekhoudkundige en fiscale uitwerking van de partiële 
splitsing per 1 januari 2025. 

  De deelnemers kunnen één maand voor de Algemene Vergadering op de zetel van Imewo kennis nemen van het 
splitsingsvoorstel, voormelde verslagen en de overige stukken bedoeld in de artikelen 12:59, 12:61 en 12:62 WVV 
en kosteloos een kopie van deze stukken verkrijgen. 

d. Goedkeuring van:
  i. De partiële splitsing door overneming van de Opdrachthoudende vereniging Fluvius Antwerpen 

(partieel te splitsen vereniging) om de activiteiten elektriciteit, aardgas, openbare verlichting, warmte 
en Strategische Participaties (Publi-T) met betrekking tot de gemeente Zelzate, en haar aandeel Ak’, 
over te brengen naar de Opdrachthoudende vereniging Imewo (overnemende vereniging) omvattende 
alle activa en passiva en alle rechten en plichten, niets uitgezonderd, noch voorbehouden, en dit op 
basis van een balans afgesloten op 31 december 2021, met inwerkingtreding per 1 januari 2025 en dit 
op basis van de ruilverhouding (voorlopige) van de balans afgesloten op 31 december 2021 en een 
definitieve ruilverhouding vastgesteld op de balans per 31 december 2024.

  ii. De overeenkomstige wijzigingen aan het eigen vermogen. 
  iii. De overeenkomstige wijzigingen aan het register van de deelnemers. 
 e. Aanvaarding van de toetreding voor de activiteiten elektriciteit, aardgas, openbare verlichting, warmte en 

Strategische Participaties (Publi-T) van de gemeente Zelzate vanaf 1 januari 2025. 
 f. Vaststelling van de noodzakelijke uitvoeringsmaatregelen en verlenen van de desbetreffende machtiging 

naar aanleiding van de besluitvorming omtrent de partiële splitsing en wijzigingen aan het eigen vermogen 
en inzonderheid verlening van machtiging aan de Raad van Bestuur met mogelijkheid tot subdelegatie om: 

  i. De al dan niet vervulling van de opschortende voorwaarden die gelden ten aanzien van de partiële 
splitsing zoals vermeld onder punt 5.a vast te stellen; 

  ii. De verwezenlijking van de partiële splitsing vast te stellen; 
  iii. Het overgedragen vermogen exact te beschrijven, en desgevallend de Algemene Administratie van de 

Patrimoniumdocumentatie vrij te stellen van het nemen van een ambtshalve inschrijving;   
  iv. De definitieve ruilverhouding in het kader van de partiële splitsing vast te stellen op basis van de 

geactualiseerde netto actief-waarde van de partieel te splitsen vereniging en de overnemende 
vereniging per 31 december 2024, berekend volgens de principes vastgelegd in het partiële 
splitsingsvoorstel en de bijzondere verslagen over het partiële splitsingsvoorstel, dit na revisorale 
controle van de cijfers per 31 december 2024; 

  v. Daartoe alle akten en stukken te tekenen, woonplaats te kiezen en alles te doen wat nodig of nuttig 
kan zijn; 

  vi. Alle formaliteiten te vervullen met betrekking tot de neerlegging en publicatie van de beslissingen van 
de Algemene Vergadering en de uitvoering van de partiële splitsing in de meest brede zin. 

5. Realisatie van een partiële splitsing door overneming overeenkomstig de artikelen 12:8 en 12:59 en volgende 
WVV van de Opdrachthoudende vereniging Gaselwest (partieel te splitsen vereniging) om de activiteiten 
elektriciteit, aardgas, openbare verlichting en Strategische Participaties (Publi-T en Publigas) van de gemeente 
De Haan, dewelke zij heeft toevertrouwd aan Gaselwest, over te brengen naar de Opdrachthoudende 
vereniging Imewo (overnemende vereniging): 

 a. Vaststelling van de in het splitsingsvoorstel opgenomen opschortende voorwaarden en tijdsbepaling. 
 b. Vaststelling van de omzetting per 1 januari 2025 van de aandelen Ae, Ag, Apt en Apg à rato van 25 euro 

per eigen eigenvermogenswaarde voor de activiteiten elektriciteit, aardgas en Strategische Participaties. 
 c. Kennisneming van het splitsingsvoorstel (art. 12:59 WVV), van het omstandig verslag van de Raad van 

Bestuur (art. 12:61 WVV) en van de Commissaris (art. 12:62 WVV) met betrekking tot het voorstel tot 
partiële splitsing door overneming en van eventuele belangrijke wijzigingen in activa en passiva van het 
vermogen (art. 12:63 WVV), met juridische, boekhoudkundige en fiscale uitwerking van de partiële 
splitsing per 1 januari 2025. 

  De deelnemers kunnen één maand voor de Algemene Vergadering op de zetel van Imewo kennis nemen van het 
splitsingsvoorstel, voormelde verslagen en de overige stukken bedoeld in de artikelen 12:59, 12:61 en 12:62 WVV 
en kosteloos een kopie van deze stukken verkrijgen. 

 d. Goedkeuring van: 
  i. De partiële splitsing door overneming van de Opdrachthoudende vereniging Gaselwest (partieel te 

splitsen vereniging) om de activiteiten elektriciteit, aardgas, openbare verlichting en Strategische 
Participaties (Publi-T en Publigas) van de gemeente De Haan, en haar aandeel Ak, over te brengen naar 
de Opdrachthoudende vereniging Imewo (overnemende vereniging) omvattende alle activa en passiva 
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en alle rechten en plichten, niets uitgezonderd, noch voorbehouden, en dit op basis van een balans 
afgesloten op 31 december 2021, met inwerkingtreding per 1 januari 2025 en dit op basis van de 
ruilverhouding (voorlopige) van de balans afgesloten op 31 december 2021 en een definitieve 
ruilverhouding vastgesteld op de balans per 31 december 2024. 

  ii. De overeenkomstige wijzigingen aan het eigen vermogen. 
  iii. De overeenkomstige wijzigingen aan het register van de deelnemers. 
 e. Aanvaarding van de toetreding voor de activiteiten elektriciteit, aardgas, openbare verlichting en 

Strategische Participaties (Publi-T en Publigas) van de gemeente De Haan vanaf 1 januari 2025. 
 f. Vaststelling van de noodzakelijke uitvoeringsmaatregelen en verlenen van de desbetreffende machtiging 

naar aanleiding van de besluitvorming omtrent de partiële splitsing en wijzigingen aan het eigen vermogen 
en inzonderheid verlening van machtiging aan de Raad van Bestuur met mogelijkheid tot subdelegatie om: 

  i. De al dan niet vervulling van de opschortende voorwaarden die gelden ten aanzien van de partiële 
splitsing zoals vermeld onder punt 6.a vast te stellen; 

  ii. De verwezenlijking van de partiële splitsing vast te stellen; 
  iii. Het overgedragen vermogen exact te beschrijven, en desgevallend de Algemene Administratie van de 

Patrimoniumdocumentatie vrij te stellen van het nemen van een ambtshalve inschrijving;   
  iv. De definitieve ruilverhouding in het kader van de partiële splitsing vast te stellen op basis van de 

geactualiseerde netto actief-waarde van de partieel te splitsen vereniging en de overnemende 
vereniging per 31 december 2024, berekend volgens de principes vastgelegd in het partiële 
splitsingsvoorstel en de bijzondere verslagen over het partiële splitsingsvoorstel, dit na revisorale 
controle van de cijfers per 31 december 2024; 

  v. Daartoe alle akten en stukken te tekenen, woonplaats te kiezen en alles te doen wat nodig of nuttig 
kan zijn; 

  vi. Alle formaliteiten te vervullen met betrekking tot de neerlegging en publicatie van de beslissingen van 
de Algemene Vergadering en de uitvoering van de partiële splitsing in de meest brede zin. 

6. Verlenen van machtiging aan de Secretaris van de Raad van Bestuur met de mogelijkheid tot subdelegatie voor 
de opmaak en finalisering van de nodige documenten en afhandeling van de formaliteiten met betrekking tot 
de agendapunten 2, 3, 4, 5 en 6 te actualiseren en te finaliseren, en om de beslissingen genomen in de 
agendapunten 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10 en 11 bij authentieke akte te doen vaststellen. 

7. Bespreking in het kader van artikel 432 van het Vlaams decreet lokaal bestuur van de te ontwikkelen 
activiteiten en de te volgen strategie voor het boekjaar 2023 alsook van de door de Raad van Bestuur 
opgestelde begroting 2023. 

8. Vaststelling van de uitkering overeenkomstig artikel 6:114 en volgende WVV.  
9. (Neven)activiteiten – Aanvaarding wijziging deelnemerschap 
10. Statutaire benoemingen. 
11. Statutaire mededelingen. 

Artikel 2 [DOSSIER TRAMONTANA]: 
De gemeenteraad verleent goedkeuring aan de voorgestelde statutenwijzigingen van Imewo aangaande het 
dossier Tramontana, met inbegrip van de voorgestelde wijziging van het voorwerp. 
Deze wijzigingen treden in werking op 1 januari 2023 onder de opschortende voorwaarde van de effectieve 
realisatie van het dossier Tramontana met het operationeel zijn van HoldCo en NetCo (cf. het inbrengverslag). 

Artikel 3 [DOSSIER TRAMONTANA]: 
Ingevolge de beslissing genomen in de artikelen 1 en 2 wordt de activiteit zoals omschreven in 3.A.2 van de 
statuten toevertrouwd aan de Opdrachthoudende vereniging Imewo die – door middel van haar 
exploitatiemaatschappij Fluvius System Operator cv – hiervoor een beroep zal doen op haar 
dochtervennootschap NetCo, wat mogelijk is overeenkomstig artikel 3.B van de statuten.   

Artikel 4 [STRUCTUURWIJZIGINGEN]: 
De gemeenteraad verleent goedkeuring aan de voorgestelde statutenwijzigingen van Imewo met betrekking tot 
de structuurwijzigingen, met inbegrip van de naamswijziging. 
Deze wijzigingen treden in werking op 1 januari 2025 onder de opschortende voorwaarde van de effectieve 
realisatie van alle hiermee verband houdende partiële splitsingen. 

Artikel 5 [OVERIGE WIJZIGINGEN]: 
De gemeenteraad verleent goedkeuring aan de voorgestelde statutenwijzigingen van Imewo met betrekking tot 
de overige wijzigingen, met inbegrip van de voorgestelde wijziging van het voorwerp.   
Deze wijzigingen treden in werking op 1 januari 2022. 
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Artikel 6 [PARTIËLE SPLITSING DOOR OVERNEMING VAN FLUVIUS WEST NAAR IMEWO VOOR DE 
ACTIVITEITEN ELEKTRICITEIT, OPENBARE VERLICHTING EN DE AANDELEN IN DE CV PUBLI-T VAN DE 
GEMEENTE JABBEKE]: 
Om voor de activiteiten elektriciteit, openbare verlichting en de aandelen in de cv Publi-T uit te treden uit de 
Opdrachthoudende vereniging Fluvius West en haar aansluiting uit te breiden bij de Opdrachthoudende 
vereniging Imewo, en dit met ingang van 1 januari 2025. De uitbreiding van haar aansluiting bij Imewo gebeurt 
onder de opschortende voorwaarden van de aanvaarding van de uittreding voor genoemde activiteiten door de 
buitengewone algemene vergadering van Fluvius West en van de aanvaarding van de uitbreiding van haar 
aansluiting door de buitengewone algemene vergadering van Imewo. 
De gemeenteraad verleent goedkeuring aan het voorstel van partiële splitsing Fluvius West / Imewo door 
overneming inzake de overgang van Fluvius West naar Imewo van de activiteiten elektriciteit, openbare verlichting 
en de aandelen in de cv Publi-T verbonden aan de gemeente Jabbeke. 
De algemene vergadering in buitengewone zitting van Imewo wordt verzocht de uitbreiding van de aansluiting 
van de gemeente Jabbeke voor de activiteiten elektriciteit, openbare verlichting en de strategische participaties 
(Publi-T) van de gemeente Jabbeke te willen aanvaarden. 

Artikel 7 [PARTIËLE SPLITSING DOOR OVERNEMING VAN FLUVIUS ANTWERPEN NAAR IMEWO VOOR 
ALLE ACTIVITEITEN VAN DE GEMEENTE ZELZATE]: 
De gemeenteraad verleent goedkeuring aan het voorstel van partiële splitsing Fluvius Antwerpen / Imewo door 
overneming inzake de overgang van Fluvius Antwerpen naar Imewo van alle activiteiten verbonden aan de 
gemeente Zelzate. 
De algemene vergadering in buitengewone zitting van Imewo wordt verzocht de toetreding van de gemeente 
Zelzate voor de activiteiten elektriciteit, gas, warmte, openbare verlichting en strategische participaties (Publi-T) 
te willen aanvaarden. 

Artikel 8 [PARTIËLE SPLITSING DOOR OVERNEMING VAN GASELWEST NAAR IMEWO VOOR ALLE 
ACTIVITEITEN VAN DE GEMEENTE DE HAAN]: 
De gemeenteraad verleent goedkeuring aan het voorstel van partiële splitsing Gaselwest / Imewo door 
overneming inzake de overgang van Gaselwest naar Imewo van alle activiteiten verbonden aan de gemeente De 
Haan. 
De algemene vergadering in buitengewone zitting van Imewo wordt verzocht de toetreding van de gemeente De 
Haan voor de activiteiten elektriciteit, gas, openbare verlichting en strategische participaties (Publi-T en Publigas) 
te willen aanvaarden. 

Artikel 9: 
De betrokken Opdrachthoudende verenigingen te verzoeken om de nodige bestuurlijke en 
vennootschapsrechtelijke acties te ondernemen om uitvoering te kunnen geven aan bovenstaande beslissingen 
van deze gemeenteraad. 

Artikel 10: 
De vertegenwoordiger van de gemeente die zal deelnemen aan de Buitengewone Algemene Vergadering van de 
Opdrachthoudende vereniging Imewo op 22 december 2022 (of iedere andere datum waarop deze uitgesteld of 
verdaagd zou worden), op te dragen zijn/haar stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in de 
gemeenteraad van heden inzake voormelde artikelen 1 tot en met 9 van onderhavige gemeenteraadsbeslissing. 

Artikel 11: 
Het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering van voormelde beslissingen en onder 
meer kennisgeving hiervan te verrichten aan de Opdrachthoudende vereniging Imewo, ter attentie van het 
secretariaat, (in pdf-versie), (…). 

7 Intergemeentelijke samenwerking - TMVW - buitengewone algemene vergadering - 16 
december 2022 - agenda 

Gelet op het feit dat de gemeente Jabbeke aangesloten is bij TMVW ov; 

Gelet op de statuten van TMVW ov; 
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Gelet op de oproepingsbrief voor de buitengewone algemene vergadering van TMVW ov op 16 december 2022, 
waarin de agenda werd meegedeeld ; 

Gelet de bepalingen van het Decreet over het Lokaal Bestuur; 

BESLUIT : 

Artikel 1: 
De gemeenteraad beslist goedkeuring te verlenen aan alle punten (inclusief de statutenwijziging) op de agenda 
van de buitengewone algemene vergadering TMVW ov van 16 december 2022 en de daarbij behorende 
documentatie nodig voor het onderzoek van de agendapunten :  
1. Wijzigingen in deelnemers en/of kapitaal  
2. Actualisering van bijlage 2 aan de statuten ingevolge wijzigingen in deelnemers en/of kapitaal 
3. Evaluatie 2022,te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie 2023 (cfr. artikel 432 DLB)  
4. Begroting 2023 (cfr. artikel 432 DLB ) 
5. Actualisering presentievergoeding ingevolge indexaanpassing  
6. Statutaire benoemingen 
7. Statutenwijziging 
 7.1. Toelichtende nota bij de statutenwijziging met artikelsgewijze bespreking 
 7.2. Nieuwe tekst van de statuten  
8. Overboeking van het (oorspronkelijk) vast kapitaal (rekening 111 Onbeschikbare inbreng buiten het kapitaal) 

naar een beschikbare eigenvermogensrekening  
9. Overboeking van de in het verleden aangelegde wettelijke reserves (rekening 1311 Statutair onbeschikbare 

reserves) naar een beschikbare eigenvermogensrekening 
10. Overboeking van de in het verleden aangelegde uitgiftepremie (rekening 1110 Uitgiftepremie) naar een 

beschikbare eigenvermogensrekening 
11. Volmachten 
Varia 

Artikel2: 
De raad draagt de aangeduide vertegenwoordiger(s)/plaatsvervangend vertegenwoordiger op om namens het 
bestuur alle akten en bescheiden met betrekking tot de buitengewone algemene vergadering van TMVW ov 
vastgesteld op 16 december 2022, te onderschrijven en haar/zijn (hun)stemgedrag af te stemmen op het in de 
beslissing van de gemeenteraad van heden bepaalde standpunt met betrekking tot de agendapunten van 
voormelde buitengewone algemene vergadering. 

Artikel 3: 
Een afschrift van dit besluit zal: 

hetzij per post t.a.v. FARYS I TMVW (…), 
gestuurd worden. 

8 Intergemeentelijke samenwerking - TMVS - buitengewone algemene vergadering - 13 december 
2022 - agenda 

Gelet op het feit dat gemeente Jabbeke  aangesloten is bij TMVS dv; 

Gelet op de statuten van TMVS dv; 

Gelet op de oproepingsbrief voor de buitengewone algemene vergadering van TMVS dv op 13 december 2022, 
waarin de agenda werd meegedeeld; 

Gelet de bepalingen van het Decreet over het Lokaal Bestuur; 

BESLUIT: 

Artikel 1:  
De gemeenteraad beslist goedkeuring te verlenen aan alle punten op de agenda van de buitengewone algemene 
vergadering TMVS dv van 13 december 2022 en de daarbij behorende documentatie nodig voor het onderzoek 
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van de agendapunten : 
1. Toetreding van deelnemers 
2. Actualisering van bijlagen 1 en 2 aan de statuten ingevolge toetredingen 
3. Evaluatie 2022, te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie 202l (cfr. Artikel 432 DLB) 
4. Begroting 2023 (cfr. artikel 432 DLB) 
5. Actualisering presentievergoeding 
6. Statutaire benoemingen 
Varia 

Artikel2: 
De raad draagt de aangeduide vertegenwoordiger/plaatsvervangend vertegenwoordiger, met name de heer Peter-
Jan Hallemeersch, op om namens het bestuur alle akten en bescheiden met betrekking tot de buitengewone 
algemene vergadering van TMVS dv vastgesteld op 13 december 2022, te onderschrijven en zijn stemgedrag af te 
stemmen op het in de beslissing van de {gemeente)raad van heden bepaalde standpunt met betrekking tot de 
agendapunten van voormelde algemene vergadering. 

Artikel 3: 
Een afschrift van dit besluit zal gestuurd worden:  
• hetzij per post t.a.v. FARYS I TMVW, (…) 

9 Intergemeentelijke samenwerking - IVBO - buitengewone algemene vergadering - 14 december 
2022 - 19 uur - agenda 

A. RAADSBESLUIT m.b.t. AGENDA VAN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING 

De gemeenteraad, op geldige wijze samengesteld om te kunnen beslissen; 

Gelet op het feit dat de gemeente aangesloten is bij de Intercommunale voor vuilverwijdering en -verwerking in 
Brugge en Ommeland, afgekort tot IVBO. 

Gelet op het feit dat de gemeente wordt opgeroepen deel te nemen aan de buitengewone algemene vergadering 
van IVBO die bijeengeroepen wordt op 14 december 2022 om 19 uur per aangetekend schrijven van 14 
september 2022; 

Gelet op het artikel 432 van het decreet over het lokaal bestuur, waarbij bepaald wordt dat de algemene 
vergadering voor de gemeente samengesteld is uit vertegenwoordigers rechtstreeks aangewezen door de 
gemeenteraden uit hun leden en dat het mandaat van de vertegenwoordiger herhaald wordt voor elke algemene 
vergadering; 

Gelet op het decreet lokaal bestuur; 

BESLUIT: 

Artikel 1: 
Zijn goedkeuring te hechten aan de agenda van deze algemene vergadering en de daarbij horende documentatie 
nodig voor het onderzoek van de agendapunten: 
1.  Samenstelling van het bureau; 
2.  INT/FIN - statutenwijziging - uitbreiding raad van bestuur 

Artikel 2: 
De vertegenwoordiger van de gemeente die zal deelnemen aan de buitengewone algemene vergadering van IVBO 
van 14 december 2022 om 19 uur op te dragen haar stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in 
de gemeenteraad in verband met de te behandelen agendapunten; 

Artikel 3: 
Het college van burgemeester en schepenen te belasten met de uitvoering van de hierbij genomen beslissing en 
onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan het secretariaat van de intercommunale IVBO, (…). 
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B. AANDUIDING VAN VOLMACHTDRAGERS 

De gemeenteraad, op geldige wijze samengesteld om te kunnen beslissen; 

Gelet op het feit dat de gemeente aangesloten is bij de Intercommunale voor vuilverwijdering en -verwerking in 
Brugge en Ommeland, afgekort tot IVBO. 

Gelet op het feit dat de gemeente wordt opgeroepen deel te nemen aan de algemene vergadering van IVBO die 
bijeengeroepen wordt op 14 december 2022 om 19 uur per aangetekend schrijven van 14 september 2022; 

Gelet op het artikel 432 van het decreet over het lokaal bestuur, waarbij bepaald wordt dat de algemene 
vergadering voor de gemeente samengesteld is uit vertegenwoordigers rechtstreeks aangewezen door de 
gemeenteraden uit hun leden en dat het mandaat van de vertegenwoordiger herhaald wordt voor elke algemene 
vergadering; 

Gelet op het decreet lokaal bestuur; 

BESLIST 

Artikel 1: 
Schepen Claudia Coudeville aan te duiden als volmachtdrager van de gemeente om deel te nemen aan de 
algemene vergadering van IVBO op 14 december 2022 om 19 uur; 

Artikel 2: 
Gemeenteraadslid Joël Acke  aan te duiden als plaatsvervangend volmachtdrager van de gemeente om deel te 
nemen aan de algemene vergadering van IVBO op 14 december 2022 om 19 uur; 

Artikel 3: 
Het college van burgemeester en schepenen te belasten met de uitvoering van de hierbij genomen beslissing en 
onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan de het secretariaat van de intercommunale IVBO, (…). 

10 Intergemeentelijke samenwerking - IVBO - buitengewone algemene vergadering - 14 december 
2022 - 20 uur - agenda 

A. RAADSBESLUIT m.b.t. AGENDA VAN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING 

De gemeenteraad, op geldige wijze samengesteld om te kunnen beslissen; 

Gelet op het feit dat de gemeente aangesloten is bij de Intercommunale voor vuilverwijdering en -verwerking in 
Brugge en Ommeland, afgekort tot IVBO. 

Gelet op het feit dat de gemeente wordt opgeroepen deel te nemen aan de buitengewone algemene vergadering 
van IVBO die bijeengeroepen wordt op 14 december 2022 om 20 uur per aangetekend schrijven van 14 oktober 
2022; 

Gelet op het artikel 432 van het decreet over het lokaal bestuur, waarbij bepaald wordt dat de algemene 
vergadering voor de gemeente samengesteld is uit vertegenwoordigers rechtstreeks aangewezen door de 
gemeenteraden uit hun leden en dat het mandaat van de vertegenwoordiger herhaald wordt voor elke algemene 
vergadering; 

Gelet op het decreet lokaal bestuur; 

BESLUIT: 

Artikel 1: 
Zijn goedkeuring te hechten aan de agenda van deze algemene vergadering en de daarbij horende documentatie 
nodig voor het onderzoek van de agendapunten: 
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1.  Samenstellen van het bureau; 
2.  Goedkeuring voorgenomen activiteiten en strategie 2023 (kennisname budget & werkingsbijdragen 2023 - 
 kennisname investeringsprogramma 2023) ; 
3.  Varia. 

Artikel 2: 
De vertegenwoordiger van de gemeente die zal deelnemen aan de buitengewone algemene vergadering van IVBO 
van 14 december 2022 om 20 uur op te dragen haar stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in 
de gemeenteraad in verband met de te behandelen agendapunten; 

Artikel 3: 
Het college van burgemeester en schepenen te belasten met de uitvoering van de hierbij genomen beslissing en 
onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan het secretariaat van de intercommunale IVBO, (…). 

B. AANDUIDING VAN VOLMACHTDRAGERS 

De gemeenteraad, op geldige wijze samengesteld om te kunnen beslissen; 

Gelet op het feit dat de gemeente aangesloten is bij de Intercommunale voor vuilverwijdering en -verwerking in 
Brugge en Ommeland, afgekort tot IVBO. 

Gelet op het feit dat de gemeente wordt opgeroepen deel te nemen aan de algemene vergadering van IVBO die 
bijeengeroepen wordt op 14 december 2022 om 20 uur per aangetekend schrijven van 14 oktober 2022; 

Gelet op het artikel 432 van het decreet over het lokaal bestuur, waarbij bepaald wordt dat de algemene 
vergadering voor de gemeente samengesteld is uit vertegenwoordigers rechtstreeks aangewezen door de 
gemeenteraden uit hun leden en dat het mandaat van de vertegenwoordiger herhaald wordt voor elke algemene 
vergadering; 

Gelet op het decreet lokaal bestuur; 

BESLIST 

Artikel 1: 
Schepen Claudia Coudeville aan te duiden als volmachtdrager van de gemeente om deel te nemen aan de 
algemene vergadering van IVBO op 14 december 2022 om 20 uur; 

Artikel 2: 
Gemeenteraadslid Joël Acke  aan te duiden als plaatsvervangend volmachtdrager van de gemeente om deel te 
nemen aan de algemene vergadering van IVBO op 14 december 2022 om 20 uur; 

Artikel 3: 
Het college van burgemeester en schepenen te belasten met de uitvoering van de hierbij genomen beslissing en 
onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan de het secretariaat van de intercommunale IVBO, (…). 

11 Intergemeentelijke samenwerking - WVI - buitengewone algemene vergadering - 14 december 
2022 - agenda 

GOEDKEURING AGENDA ALGEMENE VERGADERING WVI VAN 15 DECEMBER 2021 

De gemeenteraad, op geldige wijze samengesteld om te kunnen beslissen 

Gelet op het feit dat de gemeente aangesloten is bij de c.v.b.a. West-Vlaamse Intercommunale voor Economische 
Expansie, Huisvestingsbeleid en Technische Bijstand, afgekort tot WVI. 

Gelet op het feit dat de gemeente wordt opgeroepen deel te nemen aan de buitengewone algemene vergadering 
van WVI die bijeengeroepen wordt op woensdag 14 december 2022 per aangetekend schrijven van 26 oktober 
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2022; 

Dat deze buitengewone algemene vergadering samengeroepen wordt  met volgende agenda: 
l.  Goedkeuring verslag van de algemene vergadering dd.08.06.2022 
2.  Begroting 2023 
3.  Kennisneming ontslag van bestuurder lngrid Vandepitte (Zonnebeke) 
4.  Benoemingbestuurder 
5.  Mededelingen 

Gelet op het artikel 432 van het decreet over het lokaal bestuur, waarbij bepaald wordt dat de algemene 
vergadering voor de gemeente samengesteld is uit vertegenwoordigers rechtstreeks aangewezen door de 
gemeenteraden uit hun leden en dat het mandaat van de vertegenwoordiger herhaald wordt voor elke algemene 
vergadering; 

Gelet op het decreet lokaal bestuur; 

BESLUIT: 

Artikel 1: 
Zijn goedkeuring te hechten aan de agenda van deze buitengewone algemene vergadering en de daarbij horende 
documentatie nodig voor het onderzoek van de agendapunten: 
l.  Goedkeuring verslag van de algemene vergadering dd.08.06.2022 
2.  Begroting 2023 
3.  Kennisneming ontslag van bestuurder lngrid Vandepitte (Zonnebeke) 
4.  Benoemingbestuurder 
5.  Mededelingen 

Artikel 2: 
De vertegenwoordiger van de gemeente die zal deelnemen aan de buitengewone algemene vergadering van WVI 
van 14 december 2022 op te dragen zijn stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in de 
gemeenteraad in verband met de te behandelen agendapunten; 

Artikel 3: 
Het college van burgemeester en schepenen te belasten met de uitvoering van de hierbij genomen beslissing en 
onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan het secretariaat van de intercommunale WVI, (…). 

B. AANDUIDING VAN VOLMACHTDRAGERS 

De gemeenteraad, op geldige wijze samengesteld om te kunnen beslissen 

Gelet op het feit dat de gemeente aangesloten is bij de c.v.b.a. West-Vlaamse Intercommunale voor Economische 
Expansie, Huisvestingsbeleid en Technische Bijstand , afgekort tot WVI; 

Gelet op het feit dat de gemeente wordt opgeroepen deel te nemen aan de jaarvergadering van WVI die 
bijeengeroepen wordt op woensdag 14 december 2022 per aangetekend schrijven van 26 oktober 2022; 

Gelet op het artikel 432 van het decreet over het lokaal bestuur, waarbij bepaald wordt dat de algemene 
vergadering voor de gemeente samengesteld is uit vertegenwoordigers rechtstreeks aangewezen door de 
gemeenteraden uit hun leden en dat het mandaat van de vertegenwoordiger herhaald wordt voor elke algemene 
vergadering; 

Gelet op het decreet lokaal bestuur; 

BESLIST 

Artikel 1: 
Gemeenteraadslid Ilse Vandenbroucke aan te duiden als volmachtdrager van de gemeente om deel te nemen aan 
de algemene vergadering van WVI op 14 december 2022; 
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Artikel 2: 
Gemeenteraadslid Peter-Jan Hallemeersch aan te duiden als plaatsvervangend volmachtdrager van de gemeente 
om deel te nemen aan de algemene vergadering van WVI op 14 december 2022; 

Artikel 3: 
Het college van burgemeester en schepenen te belasten met de uitvoering van de hierbij genomen beslissing en 
onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan het secretariaat van de intercommunale WVI. 

12 Ruimtelijke Planning - goedkeuring aansluiting Vastgoedinformatieplatform en vernieuwing 
retributiereglement vastgoedinformatie - goedkeuring verwerkingsovereenkomst 

Gelet artikel 173, van de Grondwet; 

Gelet op artikel 40, §3, van het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen; 

Gelet op de artikelen 5.2.1, 5.2.5, 5.2.6 en 5.2.7 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening van 15 mei 2009; 

Gelet op de financiële toestand van de gemeente en de noodzaak om het budget in evenwicht te houden; 

Overwegende dat notarissen en vastgoedmakelaars informatie over onroerende goederen bij de gemeente 
kunnen aanvragen; 

Overwegende dat de gemeente het belangrijk vindt dat potentiële kopers met kennis van zaken een beslissing 
kunnen nemen over een onroerend goed; 

Overwegende dat gemeenten op zoek zijn naar mogelijkheden om informatie over onroerende goederen 
efficiënter en veiliger te delen; 

Overwegende dat gemeenten samenwerken met het agentschap Digitaal Vlaanderen om een 
Vastgoedinformatieplatform te ontwikkelen en om in een testfase te onderzoeken hoe informatie over 
onroerende goederen op een efficiënte wijze kan worden ter beschikking gesteld; 

Overwegende dat het Vastgoedinformatieplatform een elektronisch informatiesysteem is voor de ontsluiting, 
samenvoeging en veilige gegevensdeling van vastgoedinformatie en vastgoeddossiers tussen bronhouders en 
aanvragers, zoals in eerste instantie notarissen en vastgoedmakelaars; 

Overwegende dat de gemeente via het Vastgoedinformatieplatform de door aanvragers, zoals in eerste instantie 
notarissen en vastgoedmakelaars, aangevraagde vastgoedinformatie kan verzamelen en de vastgoeddossiers kan 
ontsluiten; 

Overwegende dat het verzamelen en ontsluiten, via het Vastgoedinformatieplatform, van vastgoeddossiers op 
verzoek van aanvragers, zoals in eerste instantie notarissen en vastgoedmakelaars, voor de gemeente een 
administratieve last en bijhorende kost met zich meebrengt;  

Overwegende dat de gemeente Jabbeke de kost voor het verzamelen van vastgoedinformatie en het ontsluiten 
van vastgoeddossiers op de aanvrager ervan wenst te verhalen; 

BESLUIT: 

Artikel 1 – Definities: 
Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder: 
1° vastgoedinformatie: gebouw-, grond- of omgevingsgebonden gegevens inzake een onroerend goed, inclusief 

informatie met betrekking tot het juridische, administratieve of fysieke statuut van dit onroerend goed; 
2° lokale gegevensbron: vastgoedinformatie die een gemeente of de rechtspersonen die ervan afhangen, beheert; 
3°  centrale gegevensbron: vastgoedinformatie die een Vlaamse instantie of een externe overheid beheert;  
4°  Vastgoedinformatieplatform of VIP: elektronisch informatiesysteem voor de ontsluiting, samenvoeging en 

veilige gegevensdeling van vastgoedinformatie tussen aanleverende entiteiten en aanvragers; 
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5°  vastgoeddossier: de combinatie van verschillende datasets, samengesteld uit vastgoedinformatie met 
betrekking tot een perceel, of een onderdeel, die op aanvraag wordt ontsloten door de aanleverende entiteit, 
door Digitaal Vlaanderen wordt samengevoegd en door de lokale overheid ter beschikking wordt gesteld aan 
de aanvrager; 

6°  externe overheid: overheidsinstanties, vermeld in artikel I.3, 8° van het Bestuursdecreet van 7 december 
2018; 

7°  Vlaamse instantie: elk van de volgende overheidsinstanties:  
 a) de instanties van de Vlaamse overheid, vermeld in artikel I.3, 1°, van het Bestuursdecreet van 7 december 

2018;  
 b) de instellingen met een publieke taak, vermeld in artikel I.3, 6°, van het Bestuursdecreet van 7 december 

2018, voor zover ze afhangen van de Vlaamse overheid of van een of meer andere instellingen met een 
publieke taak die afhangen van de Vlaamse overheid; 

 c) de instanties van de Vlaamse overheid, vermeld in artikel I.3, 7°, van het Bestuursdecreet van 7 december 
2018; 

8°  aanvrager: de notaris of vastgoedmakelaar die in het kader van zijn beroepsactiviteiten of taken van algemeen 
belang die bij of krachtens een supranationale of wetskrachtige norm bepaalde vastgoedinformatie nodig heeft 
en daartoe een aanvraag via het VIP doet;  

9°  algemene verordening gegevensbescherming: Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de 
Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking 
van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 
95/46/EG; 

10° persoonsgegevens: de gegevens, vermeld in artikel 4, 1), van de algemene verordening gegevensbescherming; 
11° verwerking: een verwerking als vermeld in artikel 4, 2), van de algemene verordening gegevensbescherming; 
12° verwerkingsverantwoordelijke: een verwerkingsverantwoordelijke als vermeld in artikel 4, 7), van de 

algemene verordening gegevensbescherming; 
13° betrokkene: een betrokkene als vermeld in artikel 4, 1), van de algemene verordening gegevensbescherming.

Artikel 2 – Algemeen: 
De gemeente Jabbeke verzamelt de opgevraagde vastgoedinformatie uit lokale gegevensbronnen. De gemeente 
Jabbeke doet een beroep op het VIP om vastgoedinformatie uit centrale gegevensbronnen op te halen en samen 
te voegen met het vastgoeddossier. De gemeente Jabbeke stelt het vastgoeddossier via het 
Vastgoedinformatieplatform aan de aanvrager ter beschikking. 

In de mate dat persoonsgegevens zouden worden verwerkt in het kader van het vastgoeddossier, verwerkt de 
gemeente die gegevens met als doeleinde om aanvragers samengevoegde vastgoedinformatie uit centrale en 
lokale gegevensbronnen ter beschikking te stellen in het kader van hun beroepsactiviteiten of in het kader van 
taken van algemeen belang die bij of krachtens een supranationale of wetskrachtige norm zijn bepaald. 
Met ingang van 1 januari 2023 wordt ten voordele van gemeente Jabbeke een retributie geheven op aanvragen, 
gedaan via het Vastgoedinformatieplatform, tot het verkrijgen van het vastgoeddossier.  

Artikel 3 – Verschuldigde: 
De retributie is verschuldigd door de aanvrager. 

Artikel 4 – Bedrag: 
Het bedrag van de retributie wordt vastgelegd als volgt:  

Voorwerp aanvraag  Retributiebedrag  
Vastgoeddossier  75 EUR 

Een aanvrager dient slechts éénmaal de retributieprijs voor een aanvraag te betalen per groep van 5 kadastrale 
percelen op voorwaarde dat: 

(i) De percelen aangrenzend zijn 
(ii) De percelen binnen éénzelfde gemeentelijke grens liggen 
(iii) Er maximaal op één perceel (een) gebouweenhe(i)d(en) geregistreerd is (zijn) 

De aflevertermijn voor het vastgoeddossier bedraagt maximum [30] dagen.  

Artikel 5 – Invorderingswijze: 
De onbetwiste en opeisbare retributie wordt bij niet-betaling ingevorderd conform artikel 177, tweede lid, van 
het Decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur. 
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De betwiste en opeisbare retributie wordt bij niet-betaling burgerrechtelijk ingevorderd. 

Artikel 6 - Verwerking van persoonsgegevens: 
§1. In de mate dat persoonsgegevens zouden worden verwerkt in het kader van het vastgoeddossier, treedt de 

gemeente Jabbeke voor de doeleinden omschreven in artikel 2 op als verwerkingsverantwoordelijke. 
§2. De gemeente verwerkt voor de doeleinden omschreven in artikel 2 persoonsgegevens met betrekking tot de 

volgende categorieën van betrokkenen: 
 1. aanvragers; en 
 2. houders van rechten op een perceel, of een onderdeel, waarvoor het vastgoeddossier wordt aangevraagd. 
§3. De gemeente verwerkt voor de doeleinden omschreven in artikel 2 volgende categorieën van 

persoonsgegevens: 
 1. contact- en identificatiegegevens; 
 2. financiële gegevens; 
 3. het identificatienummer van het Rijksregister/KBO-nummer; 
 4. vastgoedinformatie; 
 5. gegevens in het kader van openbare onderzoeken en overtredingen. 
§4. De gemeente Jabbeke bewaart de persoonsgegevens die het verwerkt, niet langer dan noodzakelijk is om de 

doeleinden, vermeld in artikel 2, te bereiken en conform artikel III.87, §1 van het Bestuursdecreet van 7 
december 2018, of tot de betrokkene vraagt om de persoonsgegevens die gemeente Jabbeke verwerkt, te 
verwijderen, conform de voorwaarden, vermeld in de algemene verordening gegevensbescherming. De 
archiveringstermijn van de persoonsgegevens bij de gemeente [X] bedraagt 3 jaar overeenkomstig de 
bepalingen van de Selectielijst voor Vlaamse gemeentearchieven. 

§5. De gemeente Jabbeke doet een beroep op agentschap Digitaal Vlaanderen voor de doeleinden omschreven 
in artikel 2. Agentschap Digitaal Vlaanderen treedt in dit kader op als verwerker van de gemeente Jabbeke, 
die de verwerkingsverantwoordelijke is. De modaliteiten van de verwerking zijn geregeld in de 
verwerkingsovereenkomst. 

Artikel 7 – Ondertekening: 
De vastgoeddossiers die de gemeente Jabbeke via het Vastgoedinformatieplatform ter beschikking stelt, worden 
niet ondertekend aangezien het vastgoeddossier een louter informatief document betreft dat geen beleidsmatige 
stellingname inhoudt en niet kwalificeert als stuk of briefwisseling in de zin van artikel 279 van het Decreet lokaal 
bestuur. 

Artikel 8 - Vervanging voorgaande reglementering 
Dit reglement vervangt vanaf 1 januari 2023 alle retributiereglementen die betrekking hebben op 
vastgoeddossiers, die vanaf de bekendmaking van dit reglement kunnen worden aangevraagd via het 
Vastgoedinformatieplatform. 

Artikel 9 – Bekendmaking: 
Dit reglement wordt bekendgemaakt overeenkomstig artikel 286 en 287 van het Decreet van 22 december 2017 
over het lokaal bestuur. 

13 Leefmilieu - klimaatplan - ondertekenen van het Lokaal Energie- en Klimaatpact 2.0

Gelet op de internationale conferentie inzake milieu en ontwikkeling gehouden in Rio de Janeiro in 1992 en het 
internationaal verdrag van Kyoto van 1997 met betrekking tot het nemen van maatregelen ter bescherming van 
het klimaat en ter vermindering van de uitstoot van broeikasgassen; 

Gelet op het ondertekenen van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen door de federale overheid in New York 
in 2015 aangaande het engagement om aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen te werken; 

Gelet op het ondertekenen door de gemeente Jabbeke van het Burgemeestersconvenant 2030, aangaande de 
duurzame ontwikkelingsdoelstellingen; 

Gelet op het Vlaams Energie- en Klimaatplan (VEKP) 2021-2030 

Gelet op het Regeerakkoord Vlaamse Regering 2019-2024 
Ook de Vlaamse en lokale overheden nemen hun verantwoordelijkheid en geven het goede voorbeeld. Net zoals 
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de Vlaamse Overheid zullen gemeenten, steden, intercommunales, OCMW’s, provincies en autonome 
gemeentebedrijven worden gevraagd dat zij hun broeikasgassen met 40% reduceren in 2030 ten opzichte van 
2015 en vanaf 2020 per jaar een energiebesparing van 2,09% realiseren op het energieverbruik van hun 
gebouwenpark (inclusief technische infrastructuur, exclusief onroerend erfgoed). 

Gelet op het Lokaal Energie- en Klimaatpact van de Vlaamse Regering en de Vlaamse steden en gemeenten van 
4 juni 2021 aangaande het verbintenissen engagement inzake de algemene engagementen en de vier werven 
behoudend 16 specifieke doelstellingen. Ter goedkeuring beslist op de gemeenteraad van 3 februari 2020. 

Gelet op het ‘FIT for 55’-pakket van de Europese Commissie waardoor Europese regelgeving in overeenstemming 
wordt gebracht met de doelstelling van de Europese Unie om in 2030 de netto-uitstoot van broeikasgassen met 
ten minste 55% te verminderen ten opzichte van 1990. Met als gevolg de visienota van de Vlaamse Regering van 
5 november 2021 ‘Bijkomende maatregelen Klimaat’ met een extra pakket aan maatregelen voor een reductie 
van 40% broeikasgasuitstoot (ten opzichte van 2005) voor de sectoren transport, bouw, landbouw, afval en 
industrie. 

Gelet op art. 2 van het Decreet Lokaal Bestuur: “De gemeenten zijn overeenkomstig artikel 41 van de Grondwet 
bevoegd voor de aangelegenheden van gemeentelijk belang. Voor de verwezenlijking daarvan kunnen ze alle 
initiatieven nemen. Ze beogen om bij te dragen aan de duurzame ontwikkeling van het gemeentelijk gebied. 

Overwegende dat de gemeente Jabbeke het Lokaal Energie- en Klimaatpact 1.0 ondertekende op 3 februari 2020. 

Overwegende dat het wenselijk is dat de gemeente het Lokaal Energie- en Klimaatpact 2.0 ondertekent en de 
gewenste en mogelijke acties uitvoert. Bijgevolg heeft de gemeente recht op financiële ondersteuning van de 
Vlaamse overheid d.m.v. trekkingsrecht.   

BESLUIT: 

Enig artikel: 
De gemeenteraad neemt de beslissing om het Lokaal Energie- en Klimaatpact 2.0 te ondertekenen 

14 Overheidsopdrachten - voetbal Zerkegem - afwatering - riolering - plaatsing van 
regenwaterputten en infiltratie - vaststellen gunningsprocedure 

De gemeenteraad 

Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikels 40 en 41, betreffende de 
bevoegdheden van de gemeenteraad. 

De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en latere 
wijzigingen. 

Het Bestuursdecreet van 7 december 2018. 

Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikels 326 tot en met 341 betreffende het 
bestuurlijk toezicht. 

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

De wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, meer bepaald artikel 42, § 1, 1° a) (de goed te keuren 
uitgave excl. btw bereikt de drempel van € 144.000,00 niet). 

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

Het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, en latere 
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wijzigingen, meer bepaald artikel 90, 1°. 

In het kader van de opdracht “Scheiding DWA en RWA -  plaatsing van regenwaterputten en infiltratie - VKSO 
Zerkegem” wordt het bestek met nr. I/SEC/2022/587517 opgesteld door dienst gemeentewerken voorgelegd 
aan de gemeenteraad 

De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 21.000 excl. BTW of € 25.410 incl. 21% BTW. 

Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande 
bekendmaking. 

BESLUIT. 

Artikel 1:  
Het bestek met nr. I/SEC/2022/587517  en de raming voor de opdracht Scheiding DWA en RWA -  plaatsing van 
regenwaterputten en infiltratie - VKSO Zerkegem” , opgesteld door gemeentewerken  worden goedgekeurd. De 
lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene 
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten. De raming 
bedraagt € 21.000 excl. BTW of € 25.410 incl. 21% BTW.  

Artikel 2: 
Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande 
bekendmaking. 

Artikel 3: 
De uitgave voor deze opdracht wordt voorzien in de budgetten van de BBC. 

15 Financiën – jaarrekening 2021 – gemeente en OCMW – beslissing goedkeuring 

In een besluit van de gouverneur werd de jaarrekening 2021 van de gemeente Jabbeke definitief vastgesteld. 

In toepassing van artikel 332, §1, 3° van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 dient dit 
besluit ter kennis gebracht te worden op de eerstvolgende vergadering van de gemeenteraad en van de raad voor 
maatschappelijk welzijn. 

“Besluit van de gouverneur tot goedkeuring van de jaarrekening over het financiële boekjaar 2021 van de gemeente en 
het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn van Jabbeke. 

DE GOUVERNEUR VAN DE PROVINCIE WEST-VLAANDEREN 

Bevoegdheid 
Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, artikel 262, §1. 

Juridisch kader 
Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur en in het bijzonder de artikelen 260 tot en met 262. 

Het besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 over de beleids- en beheerscyclus van de lokale en de provinciale 
besturen, en in het bijzonder de artikelen 17 tot en met 26. 

Het ministerieel besluit van 26 juni 2018 tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de 
beleidsrapporten, de rekeningenstelsels en de digitale rapportering van de beleids- en beheerscyclus van de lokale en de 
provinciale besturen, en in het bijzonder de artikelen 2 tot en met 4. 

Feitelijke context 
De gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn van Jabbeke hebben op 13 juni 2022 de jaarrekening 2021 
vastgesteld met de volgende saldi: 
• budgettair resultaat boekjaar: 2.345.749 EUR 
• gecumuleerd budgettair resultaat boekjaar: 10.723.342 EUR 
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• beschikbaar budgettair resultaat: 10.723.342 EUR 
• balanstotaal: 109.537.980 EUR 
• overschot van het boekjaar: 6.311.125 EUR 

De jaarrekening werd gepubliceerd op de webtoepassing van de gemeente. Het gemeentebestuur bracht de 
toezichthoudende overheid op de hoogte van deze publicatie op 15 juni 2022 en bezorgde de digitale rapportering op 20 
juni 2022. 

Verantwoording 
Uit het onderzoek van de jaarrekening blijkt niet dat ze onjuist of onvolledig is of dat ze geen waar en getrouw beeld geeft 
van de financiële toestand. 

BESLUIT: 

Enig artikel. De jaarrekening over het financiële boekjaar 2021 van de gemeente en het openbaar centrum voor 
maatschappelijk welzijn van Jabbeke wordt goedgekeurd.” 

BESLUIT: 

Enig artikel: 
De gemeenteraad neemt kennis van het besluit van de gouverneur betreffende de definitieve vaststelling van de 
jaarrekening 2021 van gemeente en OCMW Jabbeke. 

16 Hulpverleningszone 1 West-Vlaanderen - begroting - vaststellen van de werkingsbijdrage voor 
het dienstjaar 2023 

De Gemeenteraad, 

De opmaak en goedkeuring van de begroting wordt geregeld door de wet van 15 mei 2007 op de civiele veiligheid 
en door het Koninklijk besluit van 19 april 2014 houdende het algemeen reglement op de boekhouding van 
Hulpverleningszones. 

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen, inzonderheid artikels 40 en 
41, betreffende de bevoegdheden van de Gemeenteraad en artikels 326 tot en met 339 betreffende het bestuurlijk 
toezicht; 

Gelet op het besluit van de Gemeenteraad van 6 oktober 2014 houdende de instap in de Hulpverleningszone 
West-Vlaanderen 1 vanaf 1 januari 2015 en het goedkeuren van de financiële verdeelsleutel en de daaraan 
verbonden modaliteiten; 

Overwegende dat het uitgaande van de autonomie van de gemeente aangewezen is dat de gemeente zich akkoord 
verklaart met de gemeentelijke werkingsbijdrage die in de begroting 2023 van de Hulpverleningszone 1 West-
Vlaanderen ingeschreven zal worden; 

Overwegende de ontwerpbegroting 2023 van de Hulpverleningszone 1 West-Vlaanderen; 

Gelet op de bijkomende stijging van de toelage 2023 met 4% ten gevolge van de hoge inflatie. 

Overwegende dat het benodigde budget voor de financiering van deze uitgave ten bedrage van 590.929,00 euro 
voorzien is op budgetsleutel 0410/00/6494000 van het exploitatiebudget 2023; 

BESLUIT: 

Artikel 1: 
Het aandeel van de gemeente Jabbeke in de totale werkingsbijdrage voor de Hulpverleningszone 1 West-
Vlaanderen op 590.929,00 euro vast te stellen op budgetsleutel 0410/00/6494000 van het exploitatiebudget 2023. 

Artikel 2: 
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Afschrift van dit besluit over te maken aan de voorzitter van de Zoneraad van de Hulpverleningszone 1 West-
Vlaanderen, Siemenslaan 8, 8020 Oostkamp en aan de gemeentelijke dienst Financiën. 

17 Toegevoegd agendapunt – raadslid Reinhard Madoc - Groot Gemeentelijk 
Communicatieonderzoek - verbetering - communicatie naar de inwoners toe - Jabbeke 

Raadslid Reinhart Madoc heeft bij aanvang van de zitting meegedeeld dat hij dit agendapunt niet verder wenst te 
behandelen wegens het feit dat hij hierover reeds een uitvoerig antwoord heeft ontvangen. 

18 Toegevoegde agendapunten - raadslid Geert Orbie - site van de Civiele Bescherming - 
noodopvang voor asielzoekers - motie 

“Motie ter ondersteuning van burgemeester Casteleyn wat betreft het in de tijd beperken van de aanwezigheid van een 
noodopvang voor asielzoekers op de site van de Civiele Bescherming. In een interview in de pers kon van Burgemeester 
Frank Casteleyn vernomen worden dat hij van Staatssecretaris De Moor de belofte heeft gekregen dat de aanwezigheid 
van asielzoekers in de noodopvang te Jabbeke van beperkte duur zal zijn. De gemeenteraad van Jabbeke steunt de 
burgemeester in zijn streven om, indien er een noodopvang komt te Jabbeke, deze in de tijd te beperken. De gemeenteraad 
vraagt aan burgemeester Casteleyn om aan de staatssecretaris een schriftelijke garantie te vragen dat de eventuele  
aanwezigheid van asielzoekers in het noodopvangcentrum te Jabbeke beperkt wordt tot maximaal negen maanden na de 
aankomst van de eerste bewoners.” 

Gaat over tot de stemming over dit toegevoegd agendapunt: 
Voor: Geert Deprée, Claudia Coudeville, Chris Bourgois, Daniël Vanhessche, Carine Vandermeersch 

Siska Loyson, Nadia Hendrickx, Han Vermaut,, Piet Berton, Geert Orbie, Marleen Vanden 
Broucke, Werner Coudyzer, Reinhart Madoc, Ilse Vandenbroucke, Jan Pollet, Joël Acke, Paul 
Storme, Wim Vandenberghe, Frank Casteleyn, Annemieke Dhaese 

Onthouding: Peter-Jan Hallemeersch, Olivier Fourier 

De gemeenteraad verleent goedkeuring voor de motie betreffende het in de tijd beperken van de aanwezigheid 
van een noodopvang voor asielzoekers op de site van de Civiele Bescherming. 

 (Voor de toelichting en het debat wordt verwezen naar het digitaal verslag - 
http://www.jabbeke.be/bestanden/6759_gr20221128.mp3). 

19 Toegevoegde agendapunten - raadslid Geert Orbie - site van de Civiele Bescherming - aankoop 
- motie 

“Motie ter ondersteuning van burgemeester Casteleyn wat betreft het aanschaffen van de site van de Civiele Bescherming 
door de gemeente Jabbeke. In dezelfde pers konden wij vernemen dat van Staatssecretaris Michel, bevoegd voor de Regie 
der Gebouwen, de garantie werd bekomen dat de site van de Civiele Bescherming zou verkocht worden aan de gemeente 
Jabbeke. De gemeenteraad van Jabbeke steunt burgemeester Casteleyn in zijn inspanningen om de site van de Civiele 
Bescherming te kunnen verwerven en vraagt aan de burgemeester om aan de staatssecretaris een schriftelijke garantie te 
vragen dat de site wel degelijk en tegen uiterlijk december 2023 aan de gemeente zal verkocht worden.” 

Gaat over tot de stemming over dit toegevoegd agendapunt: 
Voor: Geert Deprée, Claudia Coudeville, Chris Bourgois, Daniël Vanhessche, Carine Vandermeersch 

Siska Loyson, Nadia Hendrickx, Han Vermaut,, Piet Berton, Geert Orbie, Marleen Vanden 
Broucke, Werner Coudyzer, Reinhart Madoc, Ilse Vandenbroucke, Jan Pollet, Joël Acke, Paul 
Storme, Wim Vandenberghe, Frank Casteleyn, Annemieke Dhaese 

Onthouding: Peter-Jan Hallemeersch, Olivier Fourier 

De gemeenteraad verleent goedkeuring voor de motie betreffende het aanschaffen van de site van de Civiele 
Bescherming door de gemeente Jabbeke. 
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http://www.jabbeke.be/bestanden/6759_gr20221128.mp3). 

20 Toegevoegde agendapunten - raadslid Geert Orbie - site van de Civiele Bescherming - 
noodopvang voor asielzoekers - volksgezondheid 

“De burgemeester is verantwoordelijk voor de volksgezondheid binnen zijn gemeente. Is de burgemeester er zich van 
bewust dat de komst van asielzoekers uit verre landen, mogelijks ook gezondheidsrisico’s met zich meebrengt? Zo werd 
recent gewezen op het voorkomen van TBC (Koksijde) en andere besmettelijke ziektes zoals schurft en dyfterie.  
a. Welke garantie heeft de burgemeester dat dit op voorhand zal gescreend worden middels bijvoorbeeld een longfoto 
 voor TBC of lichamelijke onderzoeken voor infectieziektes?  
b. Wie zal instaan voor het bemannen van de medische post? Welk contract zullen zijn krijgen voor hoe lang?  Wat zal 

hun exacte takenpakket zijn? Welke afspraken werden er gemaakt met de lokale huisartsenkring en met de lokale 
ziekenhuizen?” 

 (Voor de toelichting en het debat wordt verwezen naar het digitaal verslag - 
http://www.jabbeke.be/bestanden/6759_gr20221128.mp3). 

21 Toegevoegde agendapunten - raadslid Geert Orbie - site van de Civiele Bescherming - 
noodopvang voor asielzoekers - woonomstandigheden 

“Zorgen over de woonomstandigheden: Hoe gaan de mensen gehuisvest worden? Nu is dit een loods, zal er gezorgd 
worden voor privacy voor gezinnen met kinderen, hoe zit het met de verwarming, isolatie, sanitair? Is deze infrastructuur 
door de brandweer goedgekeurd? De mogelijke vervuiling  van de gronden met chemische middelen (PFOS), gezien de site 
in het verleden door de Civiele Bescherming is gebruikt voor blusoefeningen, is gekend. De burgemeester besliste om die 
reden om geen noodopvang toe te staan zo lang hierover geen duidelijkheid bestaat. Is er ondertussen meer info 
beschikbaar? Als de site een risico vormt voor toekomstige bewoners, hoe is het dan gesteld met de huidige bewoners van 
de Stationstraat? Worden er bij deze mensen ook staalnames voorzien?” 

 (Voor de toelichting en het debat wordt verwezen naar het digitaal verslag - 
http://www.jabbeke.be/bestanden/6759_gr20221128.mp3). 

22 Toegevoegde agendapunten - raadslid Geert Orbie - site van de Civiele Bescherming - 
noodopvang voor asielzoekers - veiligheid 

“De burgemeester is hoofd van de politie en staat in voor de veiligheid in de gemeente.   
  
a. Wie zal instaan voor de veiligheid op het domein? 
b. Is er voorzien in private bewaking? Camera’s?  
c. Zijn er afspraken met de lokale politie? Zal er een afsprakenprotocol ondertekend worden? Wat is de toegang van de 
 politie tot het domein?  
d. Zullen de mensen een veiligheidscheck gekregen hebben op voorhand (politie, Staatsveiligheid, ADIV?), zal de lokale 

politie op de hoogte gesteld worden van hits? Wat gebeurt dan met deze gevallen?” 

 (Voor de toelichting en het debat wordt verwezen naar het digitaal verslag - 
http://www.jabbeke.be/bestanden/6759_gr20221128.mp3). 

23 Toegevoegde agendapunten - raadslid Werner Coudyzer - SPC Varsenare - 
omgevingsvergunning - beroep - vraag actuele info 

“Op 4 juli 2022 werd de omgevingsvergunning toegekend voor renovatie en uitbreiding van het gemeentelijk sport- en 
cultuurcentrum SPC in Varsenare. Tegen deze vergunning werd door een  particulier beroep aangetekend. Zowel de 
beroeper als de gemeente hebben een advocaat aangesteld. 
Gezien de belangrijkheid en ingewikkeldheid  van dit dossier dat de ganse gemeente aangaat  vernamen wij gaarne  wat 
de te voorziene gang van zaken is. Informeel vernam ik dat een vertraging van een jaar mogelijk zou zijn ?! Gaarne actuele 
info.” 
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 (Voor de toelichting en het debat wordt verwezen naar het digitaal verslag - 
http://www.jabbeke.be/bestanden/6759_gr20221128.mp3). 

24 Toegevoegde agendapunten - raadslid Werner Coudyzer - zittingen gemeentelijke commissies 
- deelname 'gewone' gemeenteraadsleden 

“Nog steeds worden problemen gesteld in verband met de deelname van  gewone  gemeenteraadsleden aan de zittingen 
van gemeentelijke commissies. Met gewone gemeenteraadsleden worden bedoeld deze die niet effectief als lid van een 
commissie benoemd zijn, hun plaatsvervangers, de waarnemende gemeenteraadsleden, maar ook álle andere 
gemeenteraadsleden. Uiteraard hebben de gewone raadsleden geen recht op presentiegeld en geen stemrecht. Maar 
spreek- en vraagrecht wel. 

Reeds op 5 juli 2021 heeft de toenmalige Algemeen Directeur mij in duidelijke termen per mail laten weten dat dit recht 
onbetwistbaar is. 

In het Praktisch Handboek voor Gemeenterecht van die Keure van 2019 pagina 223 staat dit even klaar vermeld. 

De VVSG heeft hierover een gans bundel klaargemaakt. 

De recentste problemen deden zich voor op de laatste commissie verkeer en op de laatste  commissie subsidies. Op de 
laatste verkeerscommissie was een nieuwe voorzitter aan het woord die blijkbaar niet voldoende voorgelicht geweest is. 
En op de laatste commissie subsidies waren zelf twee schepenen aanwezig die dat niet wisten. 

En voor wie googelt kun je in de verslagen van talrijke Vlaamse gemeenten meerdere  interpellaties lezen van   gewone  
gemeenteraadsleden. 

Ik vraag dan ook dat een duidelijke tekst hieromtrent ter goedkeuring aan de gemeenteraad voorgelegd wordt.” 

 (Voor de toelichting en het debat wordt verwezen naar het digitaal verslag - 
http://www.jabbeke.be/bestanden/6759_gr20221128.mp3). 

MONDELINGE VRAGEN 

- Raadslid Reinhart Madoc merkt op dat de gemeentelijke website niet voldoet aan het ‘AnySurfer-label’. Dit 
moet tweejaarlijks vernieuwd worden en is verplicht vanuit Europa. Het raadslid vraagt om zich in regel te 
stellen en om de webstek aan te passen aan dit ‘AnySurfer-label’. 

 (Voor de toelichting en het debat wordt verwezen naar het digitaal verslag - 
http://www.jabbeke.be/bestanden/6759_gr20221128.mp3). 

- Raadslid Geert Orbie verwijst naar het nieuws over de gehackte gegevens van politiezone Zwijndrecht. 
Misschien is het aangewezen om na te kijken of de politiezone Kouter hiertegen beveiligd en beschermd is.  

 (Voor de toelichting en het debat wordt verwezen naar het digitaal verslag - 
http://www.jabbeke.be/bestanden/6759_gr20221128.mp3). 

Gedurende deze raadszitting werden geen verdere bezwaren ingebracht tegen de redactie van de ter tafel 
liggende notulen van de zitting van 7 november 2022. De volgende gemeenteraadszitting wordt gepland op 
maandag 19 december 2022. De vergadering wordt beëindigd om 21u50. 
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De waarnemend algemeen directeur,       De voorzitter, 
G. Brouckaert          A. Dhaese 
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