
1/47  

 
 

Gemeenteraad 

Notulen zitting van 19 november 2018 
 
 

 SAMENSTELLING ZITTING  

 
Aanwezig: 

de heer Sander Hoogstijns, voorzitter; de heer Luc Wouters, Burgemeester; mevrouw Betty Luyten, 

Eerste schepen; de heer Lars Van Rode, Tweede schepen; de heer Wim Vangeel, Derde schepen; de 

heer Mario Vrancken, Vierde schepen; de heer Dirk Snyers, Vijfde schepen; de heer Ludo Hermans, 

Raadslid; de heer Guy Vaes, Raadslid; mevrouw Maggy Peeters, Raadslid; mevrouw Veerle Beckers, 

Raadslid; de heer Hans Suffeleers, Raadslid; mevrouw An Goijens; de heer Michel Vanhoyland, 

Raadslid; de heer Stefan Coenen, Raadslid; mevrouw Rita Moors, Raadslid; mevrouw Veerle 

Verboven, Raadslid; de heer Niels Schoofs, Raadslid; de heer Koen Claes, Raadslid; de heer Johnny 

Ceyssens, Raadslid; de heer Jeffrey Mardulier, Raadslid; de heer Maarten Vannoppen, Raadslid; 

mevrouw Liesbeth Theunis, Raadslid; mevrouw Nadine Dethier, Algemeen Directeur 

 
Zijn eveneens aanwezig: 

mevrouw Birgitt Carlier, OCMW-voorzitter 

 

 
19 november 2018 20:00 -De voorzitter opent de openbare zitting 

 
OPENBARE VERGADERING 

 

 

Juridische overwegingen 

De bepalingen van het gemeentedecreet, in het bijzonder artikel 33, 180 en 181 §1. 

 
BESLUIT 

 
Individuele stemming 

- 23 stem(men) voor: Veerle Beckers; Johnny Ceyssens; Koen Claes; Stefan Coenen; An Goijens; 

Ludo Hermans; Sander Hoogstijns; Betty Luyten; Jeffrey Mardulier; Rita Moors; Maggy Peeters; Niels 

Schoofs; Dirk Snyers; Hans Suffeleers; Liesbeth Theunis; Guy Vaes; Lars Van Rode; Wim Vangeel; 

Michel Vanhoyland; Maarten Vannoppen; Veerle Verboven; Mario Vrancken; Luc Wouters 

Besluit: 

Artikel 1 

Het verslag van de gemeenteraad van 22 oktober 2018 wordt goedgekeurd, mits kleine aanpassingen. 

 

 

NOTULEN 

Rita Moors vraagt naar de stand van zaken betreffende het woonzorgcentrum. OCMW-voorzitter 

Carlier antwoordt dat de bouw op schema zit en dat de verhuis vermoedelijk voor september 2019 is. 

Op de vraag naar de ligdagprijs geeft Birgitt Carlier mee dat er een stijging van € 5 voorzien is, dit 

betekent een ligdagprijs rond de € 53 à € 54, waarbij het woonzorgcentrum breakeven zou draaien. 

Juridische overwegingen 

 15 juli 2005 Gemeentedecreet 

 24 oktober 2018 OCMW-raad , goedkeuring budgetwijziging 2018-01 

1 Verslag van de gemeenteraad van 22 oktober 2018 

2 budgetwijziging 2018-1 OCMW - Kennisneming 
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Feitelijke overwegingen 

Het resultaat van de rekening 2017 werd verwerkt via deze budgetwijziging. 

 
Het resultaat op kasbasis en de autofinancieringsmarge voldoen na de budgetwijziging aan de 

opgelegde evenwichtsvoorwaarden. Na deze budgetwijziging blijft het budget binnen de gevraagde 

gemeentelijke bijdrage en neemt de gemeenteraad enkel kennis van deze budgetwijziging. 

Besluit: 

Artikel 1 

De gemeenteraad neemt kennis van de door de OCMW-raad goedgekeurde budgetwijziging 2018-1. 

 

 
20:05 - Niels Schoofs, Raadslid verlaat de zitting 

 

 

 

Juridische overwegingen 

15 juli 2005: het gemeentedecreet, artikel 43 paragraaf 2. 

 
6 augustus 1993: de Wet betreffende de pensioenen van het benoemd personeel en het 

belastingsstelsel van die pensioenen en van sommige aanvullende voordelen inzake sociale zekerheid; 

 

28 april 2003: de Wet betreffende de aanvullende pensioenen en het belastingstelsel van die 

pensioenen en van sommige aanvullende voordelen inzake sociale zekerheid. 

 

28 oktober 2006: de Wet betreffende het toezicht op de instellingen voor 

bedrijfspensioenvoorzieningen. 

 

19 november 2008: het sectoraal akkoord 2008-2013 voor het personeel van de lokale en provinciale 

besturen, afgesloten in het Vlaamse onderhandelingscomité C1. 

 

09 december 2009: het kaderreglement tweede pensioenpijler contractanten dat met de 

representatieve vakorganisaties onderhandeld werd in het Vlaamse onderhandelingscomité C1 van 9 

december 2009. 

 

17 december 2008: het provincieraadsbesluit houdende de oprichting van een collectief pensioenplan 

voor de contractuele personeelsleden door het provinciebestuur van Limburg. 

 

16 september 2009: het provincieraadsbesluit houdende de oprichting van een collectief pensioenplan 

voor zijn contractuele personeelsleden en de goedkeuring van een reglement voor het gezamenlijk 

organiseren van een collectief pensioenplan met de Limburgse gemeenten en OCMW’s. 

 
Feitelijke overwegingen 

Gelet op de oprichting van een tweede pensioenpijler voor de contractueel tewerkgestelde 

personeelsleden, binnen de gemeente, met ingang van 1 januari 2010, door het instellen van een 

collectief pensioenplan. 

Gelet op het reglement voor het collectief pensioenplan voor de tweede pijler voor contractuelen 

waarin door het gemeentebestuur de principes, modaliteiten en verplichtingen van dit plan vastgelegd 

werden, rekening houdend met de wettelijke verplichtingen en mogelijke toekomstige modaliteiten. 

 

Uit overleg met de werkgroep die de provincie, gemeenten en OCMW’s vertegenwoordigt, is gebleken 

dat het huidige pensioenreglement op een aantal punten aangepast moet worden. 

Het is aangewezen dat een aangepaste, gecoördineerde versie van het pensioenreglement dient te 

worden opgemaakt en goedgekeurd. 

 

BESLUIT 

3 Wijzigingen aan het reglement tweede pensioenpijler 
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Individuele stemming 

- 18 stem(men) voor: Veerle Beckers; Johnny Ceyssens; Stefan Coenen; Ludo Hermans; Sander 

Hoogstijns; Betty Luyten; Jeffrey Mardulier; Dirk Snyers; Hans Suffeleers; Liesbeth Theunis; Guy 

Vaes; Lars Van Rode; Wim Vangeel; Michel Vanhoyland; Maarten Vannoppen; Veerle Verboven; 

Mario Vrancken; Luc Wouters 

- 4 onthouding(en): Koen Claes; An Goijens; Rita Moors; Maggy Peeters 
 

Besluit: 

Artikel 1 

De gemeenteraad besluit over te gaan tot de integrale vervanging van het reglement houdende de 

oprichting en administratieve en technische modaliteiten van het collectief pensioenplan ten voordele 

van de contractuele personeelsleden bij de gemeente dat initieel op 1 januari 2010 werd vastgesteld, 

vervangen werd door het reglement van 1/01/2016 en dat deel uitmaakt van het raadsbesluit van 18 

januari 2016. Het nieuwe reglement maakt deel uit van de bijlage van dit raadsbesluit. 

Artikel 2 

Afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan de financieel directeur en aan de dienst personeel. 

 

 
20:15 - Niels Schoofs, Raadslid betreedt de zitting 

 

 

NOTULEN 

De heer Ceyssens deelt mee dat hij tegen de wijzigingen van de meerjarenplannen van de 

kerkfabrieken stemt omwille van het niet aanwezig zijn van een kerkenplan. 

Juridische overwegingen 

Het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erediensten. 

 
Het besluit van de Vlaamse regering van 13 oktober 2006 houdende het algemeen reglement op de 

boekhouding van de erkende erediensten en van de centrale besturen van de erkende erediensten. 

 

Het ministerieel besluit van 27 november 2006 tot vaststelling van de modellen van de boekhouding 

van de besturen van de eredienst en ter uitvoering van artikel 46 van het besluit van de Vlaamse 

regering van 13 oktober 2006 houdende het algemeen reglement op de boekhouding van de besturen 

van de eredienst en van de centrale besturen van de eredienst. 

 

Feitelijke overwegingen 

De wijziging aan het meerjarenplan 2014-2019, goedgekeurd door de gemeenteraad van 28 mei 2018 

 
De beslissing van 6 augustus 2018 van de kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw Hemelvaart Lummen 

houdende wijziging van het meerjarenplan 2014-2019. 

 

Het gunstig advies van het bisdom van Hasselt de dato 19 september 2018, in haar hoedanigheid van 

erkend representatief orgaan, over het gewijzigd meerjarenplan. 

 

De coördinatietabel van de meerjarenplannenwijzigingen 2014-2019. 
 

BESLUIT 

 
Individuele stemming 

- 14 stem(men) voor: Veerle Beckers; Ludo Hermans; Sander Hoogstijns; Betty Luyten; Jeffrey 

Mardulier; Dirk Snyers; Liesbeth Theunis; Guy Vaes; Lars Van Rode; Wim Vangeel; Maarten 

Vannoppen; Veerle Verboven; Mario Vrancken; Luc Wouters 

Kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw Hemelvaart Lummen: wijziging meerjarenplan 
2014-2019 

4 
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- 3 stem(men) tegen: Johnny Ceyssens; Niels Schoofs; Hans Suffeleers 

- 6 onthouding(en): Koen Claes; Stefan Coenen; An Goijens; Rita Moors; Maggy Peeters; Michel 

Vanhoyland 

-  

Besluit: 

Artikel 1 

Verleent goedkeuring aan het gewijzigd meerjarenplan 2014-2019 van de kerkfabriek Onze-Lieve- 

Vrouw Hemelvaart Lummen. 

 
Artikel 2 

Deze beslissing zal worden overgemaakt via Religiosoft aan de provinciegouverneur, de kerkfabriek 

Onze-Lieve-Vrouw Hemelvaart Lummen, de voorzitter van het centraal kerkbestuur en het bisdom. 
 

 

Juridische overwegingen 

Het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erediensten. 

 
Het besluit van de Vlaamse regering van 13 oktober 2006 houdende het algemeen reglement op de 

boekhouding van de erkende erediensten en van de centrale besturen van de erkende erediensten. 

 

Het ministerieel besluit van 27 november 2006 tot vaststelling van de modellen van de boekhouding 

van de besturen van de eredienst en ter uitvoering van artikel 46 van het besluit van de Vlaamse 

regering van 13 oktober 2006 houdende het algemeen reglement op de boekhouding van de besturen 

van de eredienst en van de centrale besturen van de eredienst. 

Feitelijke overwegingen 

De wijziging aan het meerjarenplan 2014-2019, goedgekeurd door de gemeenteraad van 18 

december 2017. 

 

De beslissing van 29 juni 2018 van de kerkfabriek Sint-Rochus Genenbos houdende wijziging van het 

meerjarenplan 2014-2019. 

 

Het gunstig advies van het bisdom van Hasselt de dato 19 september 2018 in haar hoedanigheid van 

erkend representatief orgaan, over het gewijzigd meerjarenplan. 

 

De coördinatietabel van de meerjarenplannenwijzigingen 2014-2019. 

BESLUIT 

 
Individuele stemming 

- 14 stem(men) voor: Veerle Beckers; Ludo Hermans; Sander Hoogstijns; Betty Luyten; Jeffrey 

Mardulier; Dirk Snyers; Liesbeth Theunis; Guy Vaes; Lars Van Rode; Wim Vangeel; Maarten 

Vannoppen; Veerle Verboven; Mario Vrancken; Luc Wouters 

- 3 stem(men) tegen: Johnny Ceyssens; Niels Schoofs; Hans Suffeleers 

- 6 onthouding(en): Koen Claes; Stefan Coenen; An Goijens; Rita Moors; Maggy Peeters; Michel 

Vanhoyland 

 

Besluit: 

Artikel 1 

Verleent goedkeuring aan het gewijzigd meerjarenplan 2014-2019 van de kerkfabriek Sint-Rochus 

Genenbos. 

 
Artikel 2 

Deze beslissing zal worden overgemaakt via Religiosoft aan de provinciegouverneur, de kerkfabriek 

Sint-Rochus Genenbos, de voorzitter van het centraal kerkbestuur en het bisdom. 
 

5 Kerkfabriek Sint-Rochus Genenbos: wijziging meerjarenplan 2014-2019 

6 Kerkfabriek Sint-Trudo Linkhout: wijziging meerjarenplan 2014-2019 
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Juridische overwegingen 

Het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erediensten. 

 
Het besluit van de Vlaamse regering van 13 oktober 2006 houdende het algemeen reglement op de 

boekhouding van de erkende erediensten en van de centrale besturen van de erkende erediensten. 

 

Het ministerieel besluit van 27 november 2006 tot vaststelling van de modellen van de boekhouding 

van de besturen van de eredienst en ter uitvoering van artikel 46 van het besluit van de Vlaamse 

regering van 13 oktober 2006 houdende het algemeen reglement op de boekhouding van de besturen 

van de eredienst en van de centrale besturen van de eredienst. 

Feitelijke overwegingen 

De wijziging aan het meerjarenplan 2014-2019, goedgekeurd door de gemeenteraad van 18 

december 2017. 

 

De beslissing van 4 juni 2018 van de kerkfabriek Sint-Trudo Linkhout houdende wijziging van het 

meerjarenplan 2014-2019. 

 

Het gunstig advies van het bisdom van Hasselt de dato 8 november 2018, in haar hoedanigheid van 

erkend representatief orgaan, over het gewijzigd meerjarenplan. 

 

De coördinatietabel van de meerjarenplannenwijzigingen 2014-2019. 

 
 

BESLUIT 

 
Individuele stemming 

- 14 stem(men) voor: Veerle Beckers; Ludo Hermans; Sander Hoogstijns; Betty Luyten; Jeffrey 

Mardulier; Dirk Snyers; Liesbeth Theunis; Guy Vaes; Lars Van Rode; Wim Vangeel; Maarten 

Vannoppen; Veerle Verboven; Mario Vrancken; Luc Wouters 

- 3 stem(men) tegen: Johnny Ceyssens; Niels Schoofs; Hans Suffeleers 

- 6 onthouding(en): Koen Claes; Stefan Coenen; An Goijens; Rita Moors; Maggy Peeters; Michel 

Vanhoyland 

-  

Besluit: 

Artikel 1 

Verleent goedkeuring aan het gewijzigd meerjarenplan 2014-2019 van de kerkfabriek Sint-Trudo 

Linkhout. 

 
Artikel 2 

Deze beslissing zal worden overgemaakt via Religiosoft aan de provinciegouverneur, de kerkfabriek 

Sint-Trudo Linkhout, de voorzitter van het centraal kerkbestuur en het bisdom. 

 

 

 

Juridische overwegingen 

Het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erediensten. 

 
Het besluit van de Vlaamse regering van 13 oktober 2006 houdende het algemeen reglement op de 

boekhouding van de erkende erediensten en van de centrale besturen van de erkende erediensten. 

 

Het ministerieel besluit van 27 november 2006 tot vaststelling van de modellen van de boekhouding 

van de besturen van de eredienst en ter uitvoering van artikel 46 van het besluit van de Vlaamse 

regering van 13 oktober 2006 houdende het algemeen reglement op de boekhouding van de besturen 

van de eredienst en van de centrale besturen van de eredienst. 

 

7 Kerkfabriek Sint-Willibrordus Meldert: wijziging meerjarenplan 2014-2019 
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Feitelijke overwegingen 

De wijziging aan het meerjarenplan 2014-2019, goedgekeurd door de gemeenteraad van 18 

december 2017. 

 

De beslissing van 25 juni 2018 van de kerkfabriek Sint-Willibrordus Meldert houdende wijziging van 

het meerjarenplan 2014-2019. 

 

Het gunstig advies van het bisdom van Hasselt de dato 8 november 2018 in haar hoedanigheid van 

erkend representatief orgaan, over het gewijzigd meerjarenplan. 

 

De coördinatietabel van de meerjarenplannenwijzigingen 2014-2019. 
 

BESLUIT 

 
Individuele stemming 

- 14 stem(men) voor: Veerle Beckers; Ludo Hermans; Sander Hoogstijns; Betty Luyten; Jeffrey 

Mardulier; Dirk Snyers; Liesbeth Theunis; Guy Vaes; Lars Van Rode; Wim Vangeel; Maarten 

Vannoppen; Veerle Verboven; Mario Vrancken; Luc Wouters 

- 1 stem(men) tegen: Johnny Ceyssens 

- 8 onthouding(en): Koen Claes; Stefan Coenen; An Goijens; Rita Moors; Maggy Peeters; Niels 

Schoofs; Hans Suffeleers; Michel Vanhoyland 

 

Besluit: 

Artikel 1 

Verleent goedkeuring aan het gewijzigd meerjarenplan 2014-2019 van de kerkfabriek Sint-Willibrordus 

Meldert. 

 
Artikel 2 

Deze beslissing zal worden overgemaakt via Religiosoft aan de provinciegouverneur, de kerkfabriek 

Sint-Willibrordus Meldert, de voorzitter van het centraal kerkbestuur en het bisdom. 
 

 

Juridische overwegingen 

Het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erediensten. 

 
Het besluit van de Vlaamse regering van 13 oktober 2006 houdende het algemeen reglement op de 

boekhouding van de erkende erediensten en van de centrale besturen van de erkende erediensten. 

 

Het ministerieel besluit van 27 november 2006 tot vaststelling van de modellen van de boekhouding 

van de besturen van de eredienst en ter uitvoering van artikel 46 van het besluit van de Vlaamse 

regering van 13 oktober 2006 houdende het algemeen reglement op de boekhouding van de besturen 

van de eredienst en van de centrale besturen van de eredienst. 

Feitelijke overwegingen 

De wijziging aan het meerjarenplan 2014-2019, goedgekeurd door de gemeenteraad van 18 

december 2017. 

 

De beslissing van 30 juni 2018 van de kerkfabriek Sint Jan de Doper Thiewinkel houdende wijziging 

van het meerjarenplan 2014-2019. 

 

Het gunstig advies van het bisdom van Hasselt de dato 11 oktober 2018 in haar hoedanigheid van 

erkend representatief orgaan, over het gewijzigd meerjarenplan. 

 

De coördinatietabel van de meerjarenplannenwijzigingen 2014-2019. 
 

BESLUIT 

 

8 Kerkfabriek Sint Jan de Doper Thiewinkel: wijziging meerjarenplan 2014-2019 
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Individuele stemming 

- 14 stem(men) voor: Veerle Beckers; Ludo Hermans; Sander Hoogstijns; Betty Luyten; Jeffrey 

Mardulier; Dirk Snyers; Liesbeth Theunis; Guy Vaes; Lars Van Rode; Wim Vangeel; Maarten 

Vannoppen; Veerle Verboven; Mario Vrancken; Luc Wouters 

- 3 stem(men) tegen: Johnny Ceyssens; Niels Schoofs; Hans Suffeleers 

- 6 onthouding(en): Koen Claes; Stefan Coenen; An Goijens; Rita Moors; Maggy Peeters; Michel 

Vanhoyland 

-  

Besluit: 

Artikel 1 

Verleent goedkeuring aan het gewijzigd meerjarenplan 2014-2019 van de kerkfabriek Sint Jan de 

Doper Thiewinkel. 

 
Artikel 2 

Deze beslissing zal worden overgemaakt via Religiosoft aan de provinciegouverneur, de kerkfabriek 

Sint Jan de Doper Thiewinkel, de voorzitter van het centraal kerkbestuur en het bisdom. 
 

 

 

Juridische overwegingen 

Het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende 

erediensten. 

 

Het besluit van 13 oktober 2006 van de Vlaamse regering houdende het algemeen reglement op de 

boekhouding van de besturen van de erkende erediensten en van de centrale besturen van de 

erkende erediensten. 

 

Het ministerieel besluit van 27 november 2006 tot vaststelling van de modellen van de boekhouding 

van de besturen van de eredienst en ter uitvoering van artikel 46 van het besluit van de 

Vlaamseregering van 13 oktober 2006 houdende het algemeen reglement op de boekhouding van 

de besturen van de eredienst en van de centrale besturen van de eredienst. 

Feitelijke overwegingen 

Het budget 2018 van de kerkfabriek Sint-Willibrordus Meldert, vastgesteld door de gemeenteraad op 

18 december 2017. 

 

De wijziging aan het meerjarenplan 2014-2019 van de kerkfabriek Sint-Willibrordus Meldert, 

goedgekeurd door de gemeenteraad van heden. 

 

De beslissing van 3 september 2018 van de kerkfabriek Sint-Willibrordus Meldert houdende wijziging 

van het budget 2018. 

 

Het gunstig advies van het bisdom van Hasselt de dato 21 september 2018. 
 

BESLUIT 

 
Individuele stemming 

- 14 stem(men) voor: Veerle Beckers; Ludo Hermans; Sander Hoogstijns; Betty Luyten; Jeffrey 

Mardulier; Dirk Snyers; Liesbeth Theunis; Guy Vaes; Lars Van Rode; Wim Vangeel; Maarten 

Vannoppen; Veerle Verboven; Mario Vrancken; Luc Wouters 

- 1 stem(men) tegen: Johnny Ceyssens 

- 8 onthouding(en): Koen Claes; Stefan Coenen; An Goijens; Rita Moors; Maggy Peeters; Niels 

Schoofs; Hans Suffeleers; Michel Vanhoyland 

 
 
 
 
 

9 Kerkfabriek Sint-Willibrordus Meldert: budgetwijziging 2018 
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Besluit: 

Artikel 1 

Neemt akte van de budgetwijziging 2018 van de kerkfabriek Sint-Willibrordus Meldert. 

 
Artikel 2 

Deze beslissing zal worden overgemaakt via Religiopoint aan de provinciegouverneur, de kerkfabriek 

Sint-Willibrordus Meldert, het centraal kerkbestuur en het erkend representatief orgaan. 

 

 

Juridische overwegingen 

Het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende 

erediensten. 

 

Het besluit van 13 oktober 2006 van de Vlaamse regering houdende het algemeen reglement op de 

boekhouding van de besturen van de erkende erediensten en van de centrale besturen van de 

erkende erediensten. 

 

Het ministerieel besluit van 27 november 2006 tot vaststelling van de modellen van de boekhouding 

van de besturen van de eredienst en ter uitvoering van artikel 46 van het besluit van de Vlaamse 

regering van 13 oktober 2006 houdende het algemeen reglement op de boekhouding van de besturen 

van de eredienst en van de centrale besturen van de eredienst. 

Feitelijke overwegingen 

De wijziging aan het meerjarenplan 2014-2019 van de kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw Hemelvaart 

Lummen, goedgekeurd door de gemeenteraad van heden. 
 

Het budget 2019 van de kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw Hemelvaart Lummen, goedgekeurd door de 

kerkraad op 6 augustus 2018. 
 

De vaststelling van de exploitatietoelage ten bedrage van 46 132,44 EUR. 

Het gunstig advies van het bisdom van Hasselt de dato 21 september 2018. 

Besluit: 

Artikel 1 

Neemt akte van het budget 2019 van de kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw Hemelvaart Lummen. 

 

 

Juridische overwegingen 

Het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende 

erediensten. 
 

Het besluit van 13 oktober 2006 van de Vlaamse regering houdende het algemeen reglement op de 

boekhouding van de besturen van de erkende erediensten en van de centrale besturen van de 

erkende erediensten. 
 

Het ministerieel besluit van 27 november 2006 tot vaststelling van de modellen van de boekhouding 

van de besturen van de eredienst en ter uitvoering van artikel 46 van het besluit van de Vlaamse 

regering van 13 oktober 2006 houdende het algemeen reglement op de boekhouding van de besturen 

van de eredienst en van de centrale besturen van de eredienst. 

Feitelijke overwegingen 

De wijziging aan het meerjarenplan 2014-2019 van de kerkfabriek Sint-Rochus Genenbos, 

goedgekeurd door de gemeenteraad van heden. 

 

Het budget 2019 van de kerkfabriek Sint-Rochus Genenbos, goedgekeurd door de kerkraad op 29 juni 

2018. 

10 Kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw Hemelvaart Lummen : budget 2019 

11 Kerkfabriek Sint-Rochus Genenbos : budget 2019 
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De vaststelling van de exploitatietoelage ten bedrage van 38 029,93 EUR. 

Het gunstig advies van het bisdom van Hasselt de dato 21 september 2018. 

Besluit: 

Artikel 1 

Neemt akte van het budget 2019 van de kerkfabriek Sint-Rochus Genenbos. 

 

 

Juridische overwegingen 

Het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende 

erediensten. 

 

Het besluit van 13 oktober 2006 van de Vlaamse regering houdende het algemeen reglement op de 

boekhouding van de besturen van de erkende erediensten en van de centrale besturen van de 

erkende erediensten. 

 

Het ministerieel besluit van 27 november 2006 tot vaststelling van de modellen van de boekhouding 

van de besturen van de eredienst en ter uitvoering van artikel 46 van het besluit van de Vlaamse 

regering van 13 oktober 2006 houdende het algemeen reglement op de boekhouding van de besturen 

van de eredienst en van de centrale besturen van de eredienst. 

Feitelijke overwegingen 

De wijziging aan het meerjarenplan 2014-2019 van de kerkfabriek Sint-Trudo Linkhout, goedgekeurd 

door de gemeenteraad van heden. 

 

Het budget 2019 van de kerkfabriek Sint-Trudo Linkhout, goedgekeurd door de kerkraad op 4 juni 

2018. 

 

De vaststelling van de exploitatietoelage ten bedrage van 16 504,30 EUR. 

Het gunstig advies van het bisdom van Hasselt de dato 21 september 2018. 

Besluit: 

Artikel 1 

Neemt akte van het budget 2019 van de kerkfabriek Sint-Trudo Linkhout. 

 

 

Juridische overwegingen 

Het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende 

erediensten. 

 

Het besluit van 13 oktober 2006 van de Vlaamse regering houdende het algemeen reglement op de 

boekhouding van de besturen van de erkende erediensten en van de centrale besturen van de 

erkende erediensten. 

 

Het ministerieel besluit van 27 november 2006 tot vaststelling van de modellen van de boekhouding 

van de besturen van de eredienst en ter uitvoering van artikel 46 van het besluit van de Vlaamse 

regering van 13 oktober 2006 houdende het algemeen reglement op de boekhouding van de besturen 

van de eredienst en van de centrale besturen van de eredienst. 

Feitelijke overwegingen 

De wijziging aan het meerjarenplan 2014-2019 van de kerkfabriek Sint-Willibrordus Meldert, 

goedgekeurd door de gemeenteraad van heden. 

 

 

12 Kerkfabriek Sint-Trudo Linkhout: budget 2019 

13 Kerkfabriek Sint-Willibrordus Meldert: budget 2019 
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Het budget 2019 van de kerkfabriek Sint-Willibrordus Meldert, goedgekeurd door de kerkraad op 25 

juni 2018. 

 

De vaststelling van de exploitatietoelage ten bedrage van 20 447,39 EUR 

Het gunstig advies van het bisdom van Hasselt de dato 21 september 2018. 

 
Besluit: 

Artikel 1 

Neemt akte van het budget 2019 van de kerkfabriek Sint-Willibrordus Meldert. 

 

 

Juridische overwegingen 

Het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende 

erediensten. 

 

Het besluit van 13 oktober 2006 van de Vlaamse regering houdende het algemeen reglement op de 

boekhouding van de besturen van de erkende erediensten en van de centrale besturen van de 

erkende erediensten. 

 

Het ministerieel besluit van 27 november 2006 tot vaststelling van de modellen van de boekhouding 

van de besturen van de eredienst en ter uitvoering van artikel 46 van het besluit van de Vlaamse 

regering van 13 oktober 2006 houdende het algemeen reglement op de boekhouding van de besturen 

van de eredienst en van de centrale besturen van de eredienst. 

Feitelijke overwegingen 

De wijziging aan het meerjarenplan 2014-2019 van de kerkfabriek Sint Jan De Doper Thiewinkel, 

goedgekeurd door de gemeenteraad van heden. 

 

Het budget 2019 van de kerkfabriek Sint Jan de Doper Thiewinkel, goedgekeurd door de kerkraad op 

30 juni 2018. 

 

De vaststelling van de exploitatietoelage ten bedrage van 0 EUR. 

 
Het gunstig advies van het bisdom van Hasselt de dato 21 september 2018. 

 

Besluit: 

Artikel 1 

Neemt akte van het budget 2019 van de kerkfabriek Sint Jan de Doper Thiewinkel. 

 

 
21:10 - Wim Vangeel, Derde schepen verlaat de zitting 

 

 

 

NOTULEN 

Raadslid Coenen stelt uitdrukkelijk dat hij geen bezwaar heeft tegen de borgstelling voor VK Gestel, 

maar op basis van artikel 4 van het reglement met betrekking tot het toestaan van borgstellingen, 

moet er een bewijs geleverd worden van de gezonde financiële toestand van de voetbalclub. De 

nodige documenten ter staving van deze gezonde financiële toestand zaten niet in de bijlage, 

14 Kerkfabriek Sint Jan de Doper Thiewinkel: budget 2019 

15 VK Gestel: borgstelling lening 
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bijgevolg kan dit dossier niet ter stemming voorgelegd worden volgend raadslid Coenen. Dit punt 

wordt verdaagd naar de volgende zitting. 

Juridische overwegingen 

15 juli 2005: het gemeentedecreet, artikel 57. 

 
16 oktober 2006: het reglement inzake borgstellingen door het gemeentebestuur voor leningen 

afgesloten door verenigingen met rechtspersoonlijkheid. 

Feitelijke overwegingen 

De borgstellingsaanvraag van VK Gestel voor een lening van 30 000 euro voor de aankoop van grond 

voor de realisatie van een derde terrein. 

De aangeleverde documenten door VK Gestel ter staving van de gezonde financiële toestand: detail 

boekhouding en kastoestand 2017, financieel meerjarenplan 2015-2028 en drie kredietoffertes 

(Belfius, ING, AXA), en dit conform het borgstellingsreglement. 

 

De laagst aangeboden rentevoet van Belfius van 2% voor een lening van 30 000 euro op 10 jaar. 

 
De aflossingstabel van Belfius met een mensualiteit van 276,04 euro. Op jaarbasis een te betalen 

bedrag van 3 312,48 euro. 

 

Het jaarlijks overschot in het meerjarenplan van 7 500 euro vanaf 2019, en van 8 500 euro vanaf 

2021. 

 

De geplande uitgaven in 2024 voor bouw en vernieuwing van kleedkamers onder voorbehoud van 

voldoende financiële middelen. 

Besluit: 

Artikel 1 

De gemeenteraad vraagt het dossier terug te brengen op de volgende zitting met toevoeging van 

extra informatie. 

 

 

21:25 - Wim Vangeel, Derde schepen betreedt de zitting 
 

 

Juridische overwegingen 

De wet van 15 mei 2007: de civiele veiligheid, inclusief latere wijzigingen, inzonderheid artikels 67,68 

en 120 en volgende. 

 

De wet van 3 augustus 2012: de wijziging van de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele 

veiligheid en de wet van 31 december 1963 betreffende de civiele bescherming. 

 

Het koninklijk besluit van 2 februari 2009: vaststelling van de territoriale afbakening van de 

hulpverleningszones. 

Feitelijke overwegingen 

De verdeelsleutel, vastgesteld bij beslissing van de gouverneur de dato 7 december 2017. 

 
De gemeentelijke dotatie wordt bepaald als het aandeel volgens de verdeelsleutel in de begroting van 

de hulpverleningszone. 

 

De raming van de totale gemeentelijke dotatie in de begroting 2019 voor de hulpverleningszone Zuid 

– West Limburg werd door de zoneraad van 12 oktober 2018 vastgelegd op 16.302.876 EUR. 

 

Bepaling van de gemeentelijke dotatie aan de hulpverleningszone Zuid-West 
Limburg voor het jaar 2019 

16 
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Volgens de verdeelsleutel in de hulpverleningszone Zuid - West Limburg en de raming van de 

begroting 2019 wordt de gemeentelijke dotatie van de gemeente Lummen bepaald op 610.704 EUR. 

 

Voor het jaar 2019 de verdeelsleutel is vastgelegd volgens de tabel in bijlage. 
 

BESLUIT 

 
Individuele stemming 

- 23 stem(men) voor: Veerle Beckers; Johnny Ceyssens; Koen Claes; Stefan Coenen; An Goijens; 

Ludo Hermans; Sander Hoogstijns; Betty Luyten; Jeffrey Mardulier; Rita Moors; Maggy Peeters; Niels 

Schoofs; Dirk Snyers; Hans Suffeleers; Liesbeth Theunis; Guy Vaes; Lars Van Rode; Wim Vangeel; 

Michel Vanhoyland; Maarten Vannoppen; Veerle Verboven; Mario Vrancken; Luc Wouters 

 

Besluit: 

Artikel 1 

De gemeentelijke dotatie 2019 aan de hulpverleningszone Zuid-West Limburg wordt vastgelegd op 

610 704 EUR. 

 
Artikel 2 

De gemeentelijke dotatie wordt voorzien op de gemeentelijke begroting 2019 onder budgetcode 

6490500/1/0410. 

 
Artikel 3 

Een voor eensluidend afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan de provinciegouverneur en de 

zoneraad van de hulpverleningszone Zuid-West Limburg. 
 

NOTULEN 

De heer Coenen vraagt of er ook gekeken wordt naar de CO2 uitstoot, er worden firma's 

aangeschreven die ver van Lummen liggen. Schepen Vangeel antwoordt dat het de vorige keren 

firma's uit de buurt waren die inschreven, maar afstand is geen criterium bij gunning. 

 

Juridische overwegingen 

15 juli 2005: het gemeentedecreet, artikels 42 en 43 betreffende de bevoegdheden van de 

gemeenteraad. 

 

15 juli 2005: het gemeentedecreet, artikels 248 tot en met 264 betreffende het bestuurlijk toezicht. 

 
17 juni 2016: wet inzake overheidsopdrachten, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 41, §1, 1° 

(de geraamde waarde excl. btw bereikt de drempel van 221.000,00 EUR niet). 

 

17 juni 2013: wet betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake 

overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten. 

 

18 april 2017: koninklijk besluit betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, en 

latere wijzigingen. 

 

14 januari 2013: koninklijk besluit tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de 

overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen. 

 

29 juli 1991: wet betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en latere 

wijzigingen. 

 

26 maart 2004: decreet betreffende de openbaarheid van bestuur. 

 

Aanvaarden en verwerken bermmaaisel: goedkeuring bestek en vaststelling 
gunningswijze 
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18 december 2017: besluit van de gemeenteraad betreffende de aanpassing van het meerjarenplan 

2014-2019. 

Feitelijke overwegingen 

In het kader van de opdracht "aanvaarden en verwerken bermmaaisel" werd een bestek met nummer 

2018/7000/05 opgesteld. 

 

Er wordt voorgesteld om de opdracht te gunnen bij wijze van de vereenvoudigde 

onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking. 

 

De opdracht zal bekendgemaakt worden op nationaal niveau. 

 
De opdracht zal aanvangen op 1 juni 2019 en eindigen op 31 december 2019. Nadien kan de opdracht 

driemaal stilzwijgend worden verlengd, telkens voor de periode van één jaar. Na 31 december 2022 

kan de opdracht niet meer verlengd worden. 

 

Prijs is het enige gunningscriterium dat van toepassing zal zijn op deze opdracht. 
 

BESLUIT 

 
Individuele stemming 

- 23 stem(men) voor: Veerle Beckers; Johnny Ceyssens; Koen Claes; Stefan Coenen; An Goijens; 

Ludo Hermans; Sander Hoogstijns; Betty Luyten; Jeffrey Mardulier; Rita Moors; Maggy Peeters; Niels 

Schoofs; Dirk Snyers; Hans Suffeleers; Liesbeth Theunis; Guy Vaes; Lars Van Rode; Wim Vangeel; 

Michel Vanhoyland; Maarten Vannoppen; Veerle Verboven; Mario Vrancken; Luc Wouters 

Besluit: 

Artikel 1 

De gemeenteraad keurt het bestek voor het aanvaarden en verwerken van bermmaaisel goed. 

 
Artikel 2 

De opdracht zal gegund worden bij wijze van de vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met 

voorafgaande bekendmaking. 

 
Artikel 3 

De opdracht zal gepubliceerd worden op nationaal niveau. 
 

Juridische overwegingen 

15 juli 2005: het gemeentedecreet, artikel 43 paragraaf 2 

 
14 november 1983 : de wet betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van 

sommige toelagen 

 

Feitelijke overwegingen 

De Winning - vzw Werkkans, St. Ferdinandstraat 1, 3560 Lummen heeft het voorstel van 

samenwerkingsovereenkomst Lokale Diensteneconomie tussen de lokale besturen van het kanton 

Herk-de-Stad en De Winning ingediend. 

 

Kredieten zijn voorzien onder artikel 2019/6130500/1/0340. 
 

BESLUIT 

 
Individuele stemming 

- 23 stem(men) voor: Veerle Beckers; Johnny Ceyssens; Koen Claes; Stefan Coenen; An Goijens; 

Ludo Hermans; Sander Hoogstijns; Betty Luyten; Jeffrey Mardulier; Rita Moors; Maggy Peeters; Niels 

Samenwerkingsovereenkomst lokale diensteneconomie 2019 tussen de lokale 
besturen van het kanton Herk-de-Stad en De winning, LDE vzw 
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Schoofs; Dirk Snyers; Hans Suffeleers; Liesbeth Theunis; Guy Vaes; Lars Van Rode; Wim Vangeel; 

Michel Vanhoyland; Maarten Vannoppen; Veerle Verboven; Mario Vrancken; Luc Wouters 

 

Besluit: 

Artikel 1 

De bijgevoegde samenwerkingsovereenkomst Lokale Diensteneconomie met De Winning, vzw 

Werkkans, St. Ferdinandstraat 1 te 3560 Lummen goed te keuren. 

 
Artikel 2 

Een bedrag van 40.500 EUR te voorzien voor het dienstjaar 2019 voor De Winning, vzw Werkkans met 

het oog op duurzame tewerkstelling van kansengroepen door het realiseren van een groen- en 

buurtonderhoudsdienst. 

 
Artikel 3 

Deze uitgave aan te rekenen op artikel 2019/6130500/1/0340 van het budget 2019. 
 

Juridische overwegingen 

15 juli 2005: het gemeentedecreet, artikel 43 paragraaf 2 

 
14 november 1983 : de wet betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van 

sommige toelagen 

Feitelijke overwegingen 

De gemeente heeft het toetredingscontract met het Vlaamse Gewest voor de toekenning van een 

compensatie voor milieugerelateerde taken, uitgevoerd door doelgroepwerknemers ondertekend voor 

de periode 2014-2019. 

 

De gemeente ontvangt hierdoor een financiële tegemoetkoming van 10.500 EUR voor het inzetten van 

doelgroepwerknemers. 

 

De Winning - maatwerk vzw, St. Ferdinandstraat 1, 3560 Lummen heeft het voorstel van 

samenwerkingsovereenkomst tot realisatie van de Intergemeentelijke Natuur- en Landschapsploeg 

2019 ingediend. 

 

Kredieten zijn voorzien onder artikel 2019/6130500/1/0340. 
 

BESLUIT 

 
Individuele stemming 

- 23 stem(men) voor: Veerle Beckers; Johnny Ceyssens; Koen Claes; Stefan Coenen; An Goijens; 

Ludo Hermans; Sander Hoogstijns; Betty Luyten; Jeffrey Mardulier; Rita Moors; Maggy Peeters; Niels 

Schoofs; Dirk Snyers; Hans Suffeleers; Liesbeth Theunis; Guy Vaes; Lars Van Rode; Wim Vangeel; 

Michel Vanhoyland; Maarten Vannoppen; Veerle Verboven; Mario Vrancken; Luc Wouters 

 

Besluit: 

Artikel 1 

De bijgevoegde samenwerkingsovereenkomst met De Winning - maatwerk vzw, St. Ferdinandstraat 1 

te 3560 Lummen, tot realisatie van een Intergemeentelijke Natuur-en Landschapsploegen 2019 goed 

te keuren. 

 
Artikel 2 

Er wordt een bedrag van 35.500 EUR voorzien voor het dienstjaar 2019 voor de Winning - maatwerk 

vzw. 

Samenwerkingsovereenkomst Intergemeentelijke Natuur- en Landschapsploegen 
2019 
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Artikel 3 

Deze uitgave aan te rekenen op artikel 2019/6130500/1/0340 van het budget 2019. 
 

Juridische overwegingen 

22 december 2017 en de latere wijzigingen: het Decreet over het lokaal bestuur. 

 
Artikel 35 van de gecoördineerde statuten van de Intercommunale vereniging voor hulp aan 

Gehandicapten in Limburg; 

Feitelijke overwegingen 

De gemeente is deelnemer van de Intercommunale vereniging voor hulp aan Gehandicapten in 

Limburg. 

 

De gemeente die in overeenstemming met de statutaire bepalingen één vertegenwoordiger mag 

aanduiden. 

 

Schepen Mario Vrancken werd reeds eerder aangeduid voor de ganse legislatuur als gemeentelijk 

afgevaardigde, en raadslid Jeffrey Mardullier als zijn plaatsvervanger. 

 

De oproepingsbrief van 18 oktober 2018 voor de gewone vergadering van de Algemene Vergadering 

van de Intercommunale vereniging voor hulp aan Gehandicapten in Limburg op 7 december 2018 om 

18.00 uur die de volgende agendapunten bevat: 
 

1. Financieel rapport over het eerste semester 2018, balans, resultaat en saldo per 30 juni 2018: 

kennisneming 

2. Begroting 2019: goedkeuring 
 

De toelichtingsnota’s betreffende de punten vermeld op de agenda van de gewone vergadering d.d. 7 

december 2018 van de Algemene Vergadering. 

 

Er geen bezwaren voorhanden zijn om goedkeuring van de agenda te weigeren. 
 

BESLUIT 
 

Individuele stemming 

- 17 stem(men) voor: Veerle Beckers; Johnny Ceyssens; Ludo Hermans; Sander Hoogstijns; Betty 

Luyten; Jeffrey Mardulier; Niels Schoofs; Dirk Snyers; Hans Suffeleers; Liesbeth Theunis; Guy Vaes; 

Lars Van Rode; Wim Vangeel; Maarten Vannoppen; Veerle Verboven; Mario Vrancken; Luc Wouters 

- 6 onthouding(en): Koen Claes; Stefan Coenen; An Goijens; Rita Moors; Maggy Peeters; Michel 

Vanhoyland 
 

Besluit: 

Artikel 1 

Op basis van de bekomen documenten en toelichtingsnota’s draagt de Gemeenteraad zijn 

afgevaardigde op om tijdens de gewone vergadering d.d. 7 december 2018 van de Algemene 

Vergadering van de Intercommunale vereniging voor hulp aan Gehandicapten in Limburg op 

agendapunt “1. Financieel rapport over het eerste semester 2018, balans, resultaat en saldo per 30 
juni 2018: kennisneming” goedkeuring te geven. 

 

Artikel 2 

Op basis van de bekomen documenten en toelichtingsnota’s draagt de Gemeenteraad zijn 

afgevaardigde op om tijdens de gewone vergadering d.d. 7 december 2018 van de Algemene 

Vergadering van de Intercommunale vereniging voor hulp aan Gehandicapten in Limburg op 

agendapunt “2. Begroting 2019: goedkeuring” goedkeuring te geven. 

Artikel 3 

Intercommunale Vereniging voor Hulp aan Gehandicapten in Limburg (IGL): 
vaststelling mandaat aan de gemeentelijke afgevaardigde en goedkeuring 
agenda voor de Algemene Vergadering op 7 december 2018 
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De vertegenwoordiger, schepen Mario Vrancken, Nieuwstraat 44, 3560 Lummen, of bij belet de 

plaatsvervanger, raadslid Jeffrey Mardulier, Meldertsebaan 40, 3560 Lummen wordt gemandateerd 

om op de gewone vergadering d.d. 7 december 2018 (of op iedere andere datum waarop deze 

uitgesteld of verdaagd zou worden) te handelen en te beslissen en verder al het nodige te doen voor 

afwerking van de volledige agenda. 

 
Artikel 4 

Het College van Burgemeester en Schepenen wordt belast met de uitvoering van onderhavige 

beslissing en zal onverwijld een afschrift bezorgen van deze beslissing aan de Intercommunale 

vereniging voor hulp aan Gehandicapten in Limburg. 
 

Juridische overwegingen 

22 december 2017 en de latere wijzigingen: het Decreet over het lokaal bestuur. 

 
Artikel 35 van de gecoördineerde statuten van de Intercommunale vereniging voor hulp aan 

Gehandicapten in Limburg; 

Feitelijke overwegingen 

De gemeente is deelnemer van de Intercommunale vereniging voor hulp aan Gehandicapten in 

Limburg. 

 

De gemeente die in overeenstemming met de statutaire bepalingen één vertegenwoordiger mag 

aanduiden. 

 

Schepen Mario Vrancken werd reeds eerder aangeduid voor de ganse legislatuur als gemeentelijk 

afgevaardigde, en raadslid Jeffrey Mardullier als zijn plaatsvervanger. 

 

De oproepingsbrief van 9 juli 2018 voor de buitengewonegewone vergadering van de Algemene 

Vergadering van de Intercommunale vereniging voor hulp aan Gehandicapten in Limburg op 7 

december 2018 om 18.00 uur die de volgende agendapunten bevat: 

 

1. Aanpassing in uitvoering van artikel 9 van de statuten van de nominale waarde van de 20 B- 

aandelen toebehorend aan de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn 

2. Toelichting van de wijzigingen aan de statuten 

3. Artikelsgewijze goedkeuring van de wijzigingen 

4. Machtiging aan de secretaris om de statuten statuten te coördineren en neer te leggen bij de 

bevoegde Rechtbank van Koophandel; 

 

De toelichtingsnota’s betreffende de punten 1 en 3 vermeld op de agenda van de buitengewone 

vergadering d.d. 7 december 2018 van de Algemene Vergadering;. 

 

Er geen bezwaren voorhanden zijn om goedkeuring van de agenda te weigeren. 

 

BESLUIT 
Individuele stemming 

- 17 stem(men) voor: Veerle Beckers; Johnny Ceyssens; Ludo Hermans; Sander Hoogstijns; Betty 

Luyten; Jeffrey Mardulier; Niels Schoofs; Dirk Snyers; Hans Suffeleers; Liesbeth Theunis; Guy Vaes; 

Lars Van Rode; Wim Vangeel; Maarten Vannoppen; Veerle Verboven; Mario Vrancken; Luc Wouters 

- 6 onthouding(en): Koen Claes; Stefan Coenen; An Goijens; Rita Moors; Maggy Peeters; Michel 

Vanhoyland 

 

Besluit: 

Artikel 1 

Intercommunale Vereniging voor Hulp aan Gehandicapten in Limburg (IGL): 
vaststelling mandaat aan de gemeentelijke afgevaardigde, goedkeuring agenda 
en goedkeuring wijziging van de statuten voor de Buitengewone Algemene 
Vergadering op 7 december 2018 
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De aanpassing van de nominale waarde van de B-aandelen toebehorend aan de Openbare Centra 

voor Maatschappelijke Welzijn wordt goedgekeurd. 

 
Artikel 2 

Wordt goedgekeurd de vervanging van het artikel 1 van de statuten van IGL door de volgende tekst: 

 

“Onder de benaming ‘Intercommunale vereniging voor hulp aan Gehandicapten in 
Limburg”, in afkorting IGL genoemd, wordt een opdrachthoudende vereniging opgericht, 
hierna genoemd de vereniging, die beheerst wordt door het decreet van 22 december 
2017 over het lokaal bestuur, verder aangeduid als het decreet. 

 
Al de Limburgse gemeenten en de Limburgse Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn, 
die na behoorlijke machtiging deze statuten bijtreden, worden deelnemers.“ 

 
Artikel 3 

Wordt goedgekeurd de vervanging van de eerste zin in het artikel 2 van de statuten van IGL door de 

volgende tekst: 

 

“De vereniging is een publiekrechtelijke rechtspersoon met een rechtsvorm waarvan de kenmerken 
vastgesteld zijn krachtens de bepalingen van het decreet over het lokaal bestuur.” 

 
Artikel 4 

Wordt goedgekeurd de omvorming zonder inhoudelijke wijziging van het artikel 3 van de statuten van 

IGL naar het artikel 3 §1. 

 
Artikel 5 

Wordt goedgekeurd de invoeging in artikel 3 van de statuten van IGL van een tweede paragraaf 

luidend als volgt: 

 

“De vereniging beheert de volgende instellingen: 
 

- AZERTiE is een gespecialiseerde opleidings-, begeleidings- en bemiddelingsdienst met een 
dienstverlening aan werkzoekenden met een arbeidshandicap en bij uitbreiding alle werkzoekenden 
met een arbeidsbeperking. 

 

Deze dienstverlening omvat onder andere een opleidings- en plaatsingsaanbod, met daarin job- 
hunting, opleiding in het centrum, oriënterende stage, gespecialiseerde individuele beroepsopleiding in 
een onderneming en jobcoaching. 

 

Biedt ook aan de werkzoekende met een arbeidshandicap een kosteloos en integraal traject aan 
gericht op duurzame tewerkstelling en/of gericht op het behoud ervan. Deze kosteloze dienstverlening 
wordt aangeboden op de locatie Boddenveldweg 11 te 3520 Zonhoven. Op gemotiveerde aanvraag 
van de cliënt kan de dienstverlening ook gebeuren bij haar/hem thuis of in een satellietkantoor in de 
buurt van de cliënt. 

Ter Heide is een vergunde zorgaanbieder binnen de regelgeving van het VAPH en richt zich in het 
bijzonder op kinderen, jongeren en volwassenen met een verstandelijke beperking en complexe 
meervoudige beperkingen. “ 

 
Artikel 6 

Wordt goedgekeurd de schrapping in het artikel 8 van de statuten van IGL van de woorden “de 
Provincie Limburg en”. 

 
Artikel 7 

Wordt goedgekeurd de omvorming van het artikel 9 van de statuten van IGL naar het artikel 9 §1 dat 

luidend als volgt: 
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“Het aandeel van het maatschappelijk kapitaal dat door elke gemeente bij of na de oprichting wordt 
geplaatst, wordt bepaald op basis van één aandeel per begonnen schijf van tweehonderd inwoners, 
volgens de laatste in het Belgisch Staatsblad verschenen officiële opgave van het bevolkingscijfer van 
het Rijk, die de toetreding of de verhoging voorafgaat. 

 

De Algemene Vergadering zal bij verhoging overgaan tot de aanpassing van het aantal aandelen van 
de gemeenten met begonnen schijven van tweehonderd inwoners. 

 

De uitgiftewaarde van de aandelen, elk met een nominale waarde van 250 EUR, wordt bepaald in 
overeenstemming met de laatst goedgekeurde balans.” 

 
Artikel 8 

Wordt goedgekeurd de invoeging in artikel 9 van de statuten van IGL van een tweede paragraaf 

luidend als volgt: 

 

“Het aantal aandelen dat onderschreven kan worden door de Openbare Centra voor Maatschappelijk 
Welzijn bedraagt maximum 30% van het totaal aantal aandelen.” 

 
Artikel 9 

Wordt goedgekeurd de vervanging (2x) in het artikel 12 van de statuten van IGL van de woorden 

“drievierde” door de woorden “drie vierde”. 

 
Artikel 10 

Wordt goedgekeurd de vervanging van het artikel 16 van de statuten van IGL door de volgende tekst: 

 

“§1. De vereniging wordt bestuurd door een Raad van Bestuur, bij geheime stemming gekozen en 
afgezet door de Algemene Vergadering, in overeenstemming met de hieronder vermelde regelen. 

 

Het aantal bestuurders wordt vastgesteld op maximum vijftien en maximaal twee derden van de leden 
is van hetzelfde geslacht. 

 

De mandaten worden als volgt verdeeld: 
 

- Eén bestuurder voor elke gemeente met een of meerdere vestigingsplaatsen, maar de gemeente 
kan van dit recht afstand doen; 

 

- De andere bestuurders op voordracht van de andere deelnemers, waarbij rekening wordt 
gehouden met een vertegenwoordiging van de kleinere deelnemers en waarbij een gemeentelijke 
deelnemer en het OCMW van dezelfde gemeente niet tegelijkertijd een mandaat invullen. 

 

§2. Bij de voordracht van een kandidaat-bestuurder houdt elke deelnemer of groep van deelnemers 
uitdrukkelijk rekening met de bepalingen ter zake uit het decreet en onder andere de bepalingen 

betreffende onverenigbaarheden, alsook met de bepalingen opgenomen in de code van goed 
bestuur. 

 

§3. De leden van de Raad van Bestuur kunnen worden afgezet door de Algemene Vergadering 
besluitende zoals bepaald in artikel 39 van onderhavige statuten, indien zij daden hebben gesteld, die 
een ernstig nadeel kunnen berokkenen aan de belangen van de vereniging. 

 

§4. De Algemene Vergadering kan op voordracht van de Raad van Bestuur, die daarbij rekening houdt 
met de bepalingen uit het decreet en de code van goed bestuur, onafhankelijke bestuurders 
aanstellen als stemgerechtigde leden van de Raad van Bestuur binnen het maximumaantal 
bestuurders bepaald in §1 van dit artikel en met een maximum van vijf (5) onafhankelijke 
bestuurders.” 

 
Artikel 11 

Wordt goedgekeurd de vervanging in het artikel 17 van de statuten van IGL van de woorden 
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“overeenkomstig” door de woorden “in overeenstemming met”. 
 

Artikel 12 

Wordt goedgekeurd de vervanging in het artikel 19 van de statuten van IGL van de woorden 

“overeenkomstig” door de woorden “in overeenstemming met”. 
 

Artikel 13 

Wordt goedgekeurd de vervanging van de tweede zin van het artikel 19bis van de statuten van IGL 

door de volgende zin: “De bepalingen van de artikelen 16 §2 en 19 zijn mutatis mutandis van 
toepassing.” 

 
Artikel 14 

Wordt goedgekeurd de vervanging in het artikel 20 van de statuten van IGL van de woorden “in het 
Bestuurscomité” door de woorden “in de Raad van Bestuur". 

 
Artikel 15 

Wordt goedgekeurd de vervanging van het artikel 23 van de statuten van IGL door de volgende tekst: 

 

“De Raad van Bestuur vergadert, op uitnodiging van de Voorzitter, zo dikwijls het belang van de 
vereniging dit vereist. 

 

Hij moet bijeengeroepen worden wanneer drie bestuurders dat vragen. 
 

Drie bestuurders mogen ook de inschrijving van een punt op de agenda eisen. 
 

Behalve bij hoogdringendheid wordt de uitnodiging met vermelding van de agenda ten minste zeven 
(7) kalenderdagen voor de dag van de vergadering bij gewone of elektronische post verzonden aan 
alle bestuurders.” 

 
Artikel 16 

Wordt goedgekeurd de vervanging in het artikel 24, laatste zin van de statuten van IGL door de 

volgende tekst: “De goedgekeurde notulen en alle documenten waar in de notulen naar verwezen 
wordt, zijn ter inzage van de raadsleden van de deelnemers.” 

 
Artikel 17 

Wordt goedgekeurd de vervanging in het artikel 25 van de statuten van IGL van de woorden 

“overeenkomstig” door de woorden “in overeenstemming met”. 
 

Artikel 18 

Wordt goedgekeurd de schrapping van het artikel 26 van de statuten van IGL. 

 

Artikel 19 

Wordt goedgekeurd de omvorming van het artikel 26bis van de statuten van IGL naar het artikel 26 

en de vervanging hierin van het woord “Overeenkomstig” naar de woorden “In overeenstemming 
met”. 

 
Artikel 20 

Wordt goedgekeurd de vervanging van het artikel 27 van de statuten van IGL door de volgende tekst: 

 

“De Raad van Bestuur benoemt de Directeur van elke instelling, alsook de Secretaris, die geen 
bestuurder mogen zijn; hij stelt hun bezoldiging vast, bepaalt hun bevoegdheid en kan hen afzetten. 

 

De Directeur van elke instelling, alsook de Secretaris, maken deel uit van de Raad van Bestuur met 
adviserende stem. 

 

De Secretaris wordt belast met het secretariaat van de bestuursorganen. 
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De Raad van Bestuur kan, wat betreft het bestuur en de bedieningen van de op te richten of 
opgerichte instellingen, overeenkomsten afsluiten met ter zake gespecialiseerde verenigingen.” 

 
Artikel 21 

Wordt goedgekeurd de vervanging in het artikel 28 van de statuten van IGL van de woorden 

“drievierde” door de woorden “drie vierde”. 

 
Artikel 22 

Wordt goedgekeurd de vervanging van het artikel 29 van de statuten van IGL door de volgende tekst: 

 

“De Algemene Vergadering bepaalt met een meerderheid van vier vijfde zowel voor het geheel van de 
geldig uitgebrachte stemmen als voor de geldig uitgebrachte stemmen van de vertegenwoordigers, 
behorend tot de deelnemers-gemeenten het presentiegeld en de andere vergoedingen, toe te kennen 
aan de Voorzitter, de leden van de Raad van Bestuur, en de deskundigen en dit binnen de perken en 
in overeenstemming met de toekenningsvoorwaarden vastgesteld door de Vlaamse regering. “ 

 
Artikel 23 

Wordt goedgekeurd de vervanging in het artikel 31 van de statuten van IGL van het woord 

“overeenkomstig” door de woorden “in overeenstemming met”, en de voorlaatste zin door de 

volgende zin: “De bezoldiging van de Commissaris-revisor wordt vastgesteld door de Algemene 
Vergadering.” 

 
Artikel 24 

Wordt goedgekeurd de vervanging van het artikel 32 van de statuten van IGL door de volgende tekst: 

 

“De werking van de Raad van Bestuur wordt, in zoverre dit niet geregeld is in het decreet of de 
statuten, bepaald in het organisatie- en beslissingsmodel van de vereniging, dat wordt opgesteld door 
de Raad van Bestuur. 

 

Dit organisatie- en beslissingsmodel bepaalt ook de gedelegeerde bevoegdheden van de Directeur van 
elke instelling en/of de Secretaris.” 

 
Artikel 25 

Wordt goedgekeurd de vervanging van het artikel 33 van de statuten van IGL door de volgende tekst: 

 

“In overeenstemming met de bepalingen van het decreet zal één lid van de Raad van Bestuur of een 
door de Raad van Bestuur hiertoe gemandateerde verslag uitbrengen over de uitoefening van de 
bevoegdheden en taken van de Raad van Bestuur, en toelichting verstrekken bij het beleid van de 
vereniging.” 
 

Artikel 26 

Wordt goedgekeurd de vervanging in het artikel 36 van de statuten van IGL van de woorden “in het 
Bestuurscomité” door de woorden “in de Raad van Bestuur”. 

 
Artikel 27 

Wordt goedgekeurd de schrapping in het artikel 37 van de statuten van IGL van de woorden “de 
Commissaris van de Vlaamse regering bij de intercommunale verenigingen en”. 

 
Artikel 28 

Wordt goedgekeurd de vervanging in het artikel 40 §1 van de statuten van IGL van de woorden 

“drievierde” door de woorden “drie vierde”. 

 
Artikel 29 

Wordt goedgekeurd de vervanging van het artikel 40, §3, laatste zin van de statuten van IGL door de 

volgende tekst: “Een volledig gecoördineerde tekst van de statuten wordt neergelegd in de zetel van 
de vereniging, bij de toezichthoudende overheid en in de gemeentehuizen van elke deelnemer, binnen 
een termijn van dertig kalenderdagen na de ontvangst door de vereniging van het 
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goedkeuringsbesluit of na het verstrijken van de termijn, bedoeld in de laatste zin van artikel 40 van 
het decreet.” 

 
Artikel 30 

Wordt goedgekeurd de schrapping in het artikel 41 van de statuten van IGL van de woorden “en aan 
de Bestendige Deputatie van de Provincie Limburg”. 

 
Artikel 31 

Wordt goedgekeurd de schrapping in het artikel 42 van de statuten van IGL van de woorden “en de 
Commissaris van de Vlaamse regering bij de intercommunale verenigingen”. 

 
Artikel 32 

Wordt goedgekeurd de schrapping in het artikel 42bis van de statuten van IGL van de woorden “op 
voorstel van het Bestuurscomité” en de vervanging van het laatste woord “vormen” door “vormt”. 

 
Artikel 33 

Wordt goedgekeurd de vervanging in het artikel 43 van de statuten van IGL van de woorden “met in 
achtneming van” van door de woorden “met inachtneming van”. 

 
Artikel 34 

Wordt goedgekeurd de vervanging in het artikel 45 van de statuten van IGL van de woorden 

“overeenkomstig” door de woorden “in overeenstemming met”. 
 

Artikel 35 

Wordt goedgekeurd de vervanging in het artikel 46 van de statuten van IGL van de woorden 

“overeenkomstig” door de woorden “in overeenstemming met”. 
 

Artikel 36 

Wordt goedgekeurd de vervanging (2x) in het artikel 47 van de statuten van IGL van de woorden 

“drievierde” door de woorden “drie vierde”. 

 
Artikel 37 

Wordt goedgekeurd de vervanging (2x) in het artikel 47bis van de statuten van IGL van de woorden 

“drievierde” door de woorden “drie vierde”. 

 
Artikel 38 

Wordt goedgekeurd de vervanging van het artikel 50 van de statuten van IGL door de volgende tekst: 

“Deze statuten treden in werking op 1 januari 2019, met uitzondering van de bepalingen opgenomen 

in het artikel 16, die pas gelden bij de algehele vernieuwing van de Raad van Bestuur in 2019 na 
de gemeenteraadsverkiezingen georganiseerd op 14 oktober 2018.” 

 
Artikel 39 

Wordt goedgekeurd de schrapping van het artikel 51 van de statuten van IGL. 

 
Artikel 40 

Wordt goedgekeurd de machtiging aan de secretaris van IGL om de statuten te coördineren en neer 

te leggen bij de bevoegde Rechtbank van Koophandel. 

 
Artikel 41 

De vertegenwoordiger, schepen Mario Vrancken, Nieuwstraat 44, 3560 Lummen, of bij belet de 

plaatsvervanger, raadslid Jeffrey Mardulier, Meldertsebaan 40, 3560 Lummen wordt gemandateerd 

om op de gewone vergadering d.d. 7 december 2018 (of op iedere andere datum waarop deze 

uitgesteld of verdaagd zou worden) te handelen en te beslissen en verder al het nodige te doen voor 

afwerking van de volledige agenda. 

 
Artikel 42 

De vertegenwoordiger of bij belet de plaatsvervanger wordt gemandateerd om op vergadering (of op 
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iedere andere datum waarop deze uitgesteld of verdaagd zou worden) te handelen en te beslissen 

zoals vermeld in de artikelen 1 tot en met 33 en verder al het nodige te doen voor afwerking van de 

volledige agenda. 

 
Artikel 43 

Het College van Burgemeester en Schepenen wordt belast met de uitvoering van onderhavige 

beslissing en zal onverwijld een afschrift bezorgen van deze beslissing aan de Intercommunale 

vereniging voor hulp aan Gehandicapten in Limburg. 
 

NOTULEN 

Naar aanleiding van de volgende punten met betrekking tot de statutenwijzigingen van de 

intergemeentelijke samenwerkingsverbanden vraagt de heer Ceyssens zich af of het niet opportuun 

zou geweest zijn om eerst een informatiesessie hierover te organiseren. Hij vraagt zich af hoe het 

overzicht bewaard zal worden nu we niet meer in elke organisatie een afgevaardigde gaan hebben. 

De burgemeester stelt dat er op provinciaal niveau zal bepaald worden van welk bestuur iemand 

afgevaardigd wordt. 

Juridische overwegingen 

15 juli 2005: het gemeentedecreet en in het bijzonder op de artikelen 19 tot en met 43 inzake de 

werking en de bevoegdheid van de gemeenteraad. 

 

6 juli 2001: het decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking (hierna kortweg “DIS”). 

 
22 december 2017: het decreet over het lokaal bestuur (hierna kortweg “DLB”) en in het bijzonder op 

art. 605 van het DLB. 

Feitelijke overwegingen 

De gemeente die deelnemer is van de dienstverlenende vereniging Cipal (hierna kortweg “Cipal dv”). 

 
De statuten van Cipal dv dienen gewijzigd te worden om deze in overeenstemming te brengen met de 

bepalingen van het DLB inzake (1) de samenstelling, wijze van voordracht en benoeming van de 

ledenvan de raad van bestuur en (2) inzake de afschaffing van het directiecomité als orgaan van 

dagelijks bestuur. 

 

Nog een beperkt aantal andere wijzigingen in de statuten dienen doorgevoerd worden zoals 

uiteengezet in de toelichtende nota bij het ontwerp van statutenwijziging; 

 

Op vrijdag 14 december 2018 om 10.30 uur zal hiertoe een buitengewone algemene vergadering van 

Cipal dv plaatsvinden. 

 

De statuten van Cipal dv, zoals laatst gewijzigd op 15 december 2017, goedgekeurd bij besluit van 7 

februari 2018 van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur. 

 

Het ontwerp van statutenwijziging van Cipal dv, goedgekeurd door de raad van bestuur in zitting van 

11 september 2018 en per aangetekend schrijven van 12 september 2018 aan de gemeente 

overgemaakt. 

 

De toelichtende nota bij het ontwerp van statutenwijziging. 

 
Artikel 39 DIS bepaalt dat uiterlijk 90 kalenderdagen voor de algemene vergadering die de 

statutenwijzigingen moet beoordelen, een door de raad van bestuur opgesteld ontwerp aan alle 

deelnemers wordt voorgelegd; dat de beslissingen terzake van hun raden die de oorspronkelijke 

statuten hebben goedgekeurd, het mandaat bepalen van de respectievelijke vertegenwoordigers op 

de algemene vergadering. 

 

Cipal: buitengewone algemene vergadering van 14 december 2018 : goedkeuring 
statutenwijziging 

22 
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Het voorstel van de raad van bestuur van Cipal dv. 
 

BESLUIT 
 

Individuele stemming 

- 17 stem(men) voor: Veerle Beckers; Johnny Ceyssens; Ludo Hermans; Sander Hoogstijns; Betty 

Luyten; Jeffrey Mardulier; Niels Schoofs; Dirk Snyers; Hans Suffeleers; Liesbeth Theunis; Guy Vaes; 

Lars Van Rode; Wim Vangeel; Maarten Vannoppen; Veerle Verboven; Mario Vrancken; Luc Wouters 

- 6 onthouding(en): Koen Claes; Stefan Coenen; An Goijens; Rita Moors; Maggy Peeters; Michel 

Vanhoyland 

 

Besluit: 

Artikel 1 

De gemeenteraad maakt zich, na onderzoek van de bekomen documenten en de toelichtende nota bij 

het ontwerp van statutenwijziging, de motieven die hierin vervat zijn met betrekking tot de hierna 

goedgekeurde artikelen eigen. 

 
Artikel 2 

Keurt de wijziging van artikel 5 van de statuten goed. 

 
Artikel 3 

Keurt de wijziging van artikel 36, §1 van de statuten goed. 

 
Artikel 4 

Keurt de wijziging van artikel 37 van de statuten goed. 

 
Artikel 5 

Keurt de invoeging van een nieuw artikel 49 in de statuten goed. 

 
Artikel 6 

Keurt de wijzigingen aan het opschrift van de statuten goed om deze in overeenstemming te brengen 

met de genomen besluiten. 

 
Artikel 7 

De vertegenwoordiger van de gemeente op de buitengewone algemene vergadering van Cipal dv van 

14 december 2018, die bij afzonderlijke beslissing zal worden aangeduid, wordt gemandateerd om 

overeenkomstig onderhavige beslissing te stemmen. 

 
Artikel 8 

Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de uitvoering van dit besluit en in het 

bijzonder met het in kennis stellen daarvan aan Cipal dv. 
 

Juridische overwegingen 

het gemeentedecreet en in het bijzonder op artikel 42 inzake de bevoegdheid van de gemeenteraad. 

6 juli 2001: Het decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking (hierna kortweg “DIS”). 

22 december 2017: Het decreet over het lokaal bestuur (hierna kortweg “DLB”) en in het bijzonder 

art. 605 van het DLB. 

 

Artikel 39 DIS: bepaalt dat uiterlijk 90 kalenderdagen voor de algemene vergadering die de 

statutenwijzigingen moet beoordelen, een door de raad van bestuur opgesteld ontwerp aan alle 

deelnemers wordt voorgelegd; dat de beslissingen terzake van hun raden die de oorspronkelijke 

statuten hebben goedgekeurd, het mandaat bepalen van de respectievelijke vertegenwoordigers op 

de algemene vergadering. 

Cipal: Buitengewone Algemene vergadering 14 december 2018, vaststelling van 
het mandaat aan de gemeentelijke afgevaardigde 

23 
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Het gewijzigde artikel 44 van het DIS en het gewijzigde artikel 35 van de statuten van CIPAL: om wille 

van de wijzigingen dient er niet langer voor elke algemene vergadering afzonderlijk een 

vertegenwoordiger benoemd te worden, maar kan de vertegenwoordiger voor de ganse legislatuur 

worden aangeduid. 

Feitelijke overwegingen 

De gemeente Lummen is deelnemer van CIPAL. 

 
De gemeente kan overeenkomstig de statutaire bepalingen één vertegenwoordiger en één of meer 

plaatsvervanger(s) aanduiden. 

 

De raadsbeslissing van 23 mei 2016 inzake de aanduiding van de vertegenwoordiger van de gemeente 

op de algemene vergaderingen van Cipal, zijnde raadslid J. Mardulier en als eventueel plaatsvervanger 

schepen L. Van Rode. 

 

De oproeping van 9 oktober 2018 tot de Buitengewone Algemene Vergadering van Cipal van 14 

december 2018 met de volgende agendapunten: 

 

1. Bespreking en goedkeuring van de begroting voor het boekjaar 2019 met inbegrip van de te 

ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie. 

2. Wijziging van de eerste zin van artikel 5 van de statuten om deze zin te vervangen door 

volgende zin: 

“De zetel van de vereniging is gevestigd te 2440 Geel, Gasthuisbos 4.” 
3. Wijziging aan artikel 36, §1 van de statuten, om er het vijfde lid te vervangen door volgende 

tekst: 

“Behalve in (1) spoedgevallen, welke de raad van bestuur met twee derden van de geldig 
uitgebrachte stemmen vaststelt en waardoor de oproepingstermijn kan worden verkort tot 
minimaal 30 kalenderdagen, en (2) het geval waarvan sprake in artikel 37 van de statuten, 
wordt de bijeenroeping van de algemene vergadering uiterlijk vijfenveertig kalenderdagen 
voor haar zitting bij aangetekende brief of via een adequate digitale wijze van communicatie 
aan de deelnemers medegedeeld.” 
Wijziging aan artikel 36, §1 van de statuten, om er het zesde lid te schrappen. 

4. Wijziging aan artikel 37 van de statuten, om er het tweede lid te vervangen door volgende 

tekst: 

“Is het aantal vertegenwoordigde stemmen onvoldoende om geldig te beraadslagen en te 
beslissen, geldt een termijn van minimaal dertig kalenderdagen om een nieuwe algemene 
vergadering bijeen te roepen. Die vergadering kan geldig beraadslagen en beslissen over de 
punten die een tweede maal op de agenda voorkomen ongeacht het aantal 
vertegenwoordigde stemmen. De tekst van artikel 37 wordt in de tweede bijeenroeping 
vermeld.” 

5. Wijziging aan de statuten om er in fine een nieuw artikel 49 in te voegen waarvan de tekst 

luidt als volgt: 

 

“Artikel 49. 
 

§1. Vanaf de eerste algehele vervanging van de raad van bestuur naar aanleiding van de 
gemeenteraadsverkiezingen van 2018 zijn volgende wijzigingen van de statuten automatisch van 
toepassing: 

 

- in artikel 15, §1, eerste zin wordt het getal “tweeëntwintig” vervangen door “vijftien”; 
 

- in artikel 15, §1, eerste zin wordt tussen “de” en “deelnemers” het woord “gemeentelijke” 
ingevoegd; 

 

- in artikel 15, §1, eerste lid, wordt het getal “48” vervangen door “436” en achter het woord 
“decreet” de woorden “over het lokaal bestuur” toegevoegd; 
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- aan artikel 15, §1, tweede lid wordt een zin toegevoegd die luidt als volgt “Maximaal twee 
derden van de leden mag van hetzelfde geslacht zijn.” 

 

- in artikel 15, §2 worden de eerste en derde zin geschrapt; 
 

- in artikel 15 wordt §3 vervangen door volgende tekst: “Als de deelnemende gemeenten 
kandidaat-bestuurders voordragen die geen lid zijn van een gemeenteraad of van een districtsraad 
van een van de deelnemende gemeenten, maar van wie de deskundigheid over de statutair bepaalde 
doelstellingen manifest aantoonbaar is, wordt die voordracht uitdrukkelijk gemotiveerd. In dat geval is 
de onverenigbaarheid van het mandaat van bestuurder met de functie van werknemer van een 
deelnemend openbaar bestuur, vermeld in artikel 436, eerste lid, 8° van het decreet over het lokaal 
bestuur, niet van toepassing.”; 

 

- de tekst van artikel 15bis wordt vervangen door volgende tekst: 
“§1. Aan de vergaderingen van de raad van bestuur wordt deelgenomen door ten hoogste één door 
een deelnemer-gemeente aangewezen afgevaardigde die lid is met raadgevende stem. Iedere 
deelnemende gemeente heeft het recht, tot lid van de raad van bestuur met raadgevende stem, een 
gemeenteraadslid aan te wijzen, verkozen op een lijst waarvan geen enkele verkozene deel uitmaakt 
van het college van burgemeester of schepenen, en deze aanwijzing voor te leggen aan de algemene 
vergadering die overgaat tot de samenstelling van de raad van bestuur na de algehele vernieuwing 
van de gemeenteraden; 
§2. Indien slechts één gemeente van dit recht gebruik maakt, neemt de algemene vergadering 
aktevan deze gemeenteraadsbeslissing en woont het aldus aangewezen lid vanaf dat ogenblik met 
raadgevende stem de zittingen van de raad van bestuur bij. 
Bij verlies van het mandaat van een overeenkomstig de voorgaande paragraaf aangewezen lid met 
raadgevende stem vóór het verstrijken van de duur bepaald in § 3 van dit artikel, heeft de gemeente 
die de oorspronkelijke aanwijzing heeft verricht, het recht onmiddellijk in de vervanging te voorzien bij 
gemeenteraadsbeslissing. Het aldus aangewezen lid wordt opgenomen in de eerstvolgende raad van 
bestuur en voltooit het mandaat van zijn voorganger. 

 

§3. Indien meer dan één gemeente van dit recht gebruik maakt, neemt de algemene vergadering akte 
van de gemeenteraadsbeslissingen en bepaalt zij de rangorde van de aangewezen leden met 
raadgevende stem in afdalende volgorde als volgt: 
- in eerste instantie komen de leden aan bod die aangewezen werden door de gemeenten die niet 
vertegenwoordigd zijn in de raad van bestuur door een op hun voordracht benoemd bestuurder; 
- in tweede instantie komen de leden aan bod die met eenparigheid van stemmen door hun 
gemeenteraad aangewezen werden; 
- vervolgens komen de leden aan bod die niet van hetzelfde geslacht zijn als de meerderheid van de 
bestuurders; 

 

- - tenslotte geldt in ondergeschikte orde de leeftijd waarbij voorrang wordt gegeven aan het 
jongste aangewezen lid. 
Het eerste volgens deze rangorde aangewezen lid met raadgevende stem woont vanaf dat ogenblik 
de raad van bestuur bij. Bij verlies van het mandaat van een overeenkomstig deze paragraaf 
aangewezen lid met raadgevende stem vóór het verstrijken van de duur bepaald in § 3 van dit artikel, 
komt het opengevallen mandaat toe aan het aangewezen lid dat in de oorspronkelijk opgemaakte 
rangorde als best geplaatste daarvoor in aanmerking komt. Het aldus aangewezen lid woont vanaf dat 
ogenblik de zittingen van de raad van bestuur bij en voltooit het mandaat van zijn voorganger. 
§3. De duur van het mandaat van lid met raadgevende stem bedraagt zes jaar. Het is hernieuwbaar. 
Het eindigt onmiddellijk na de eerste algemene vergadering die overgaat tot de samenstelling van de 
raad van bestuur na de algehele vernieuwing van de gemeenteraden. 
§4. De bepalingen van artikel 17, §2 van de statuten zijn van toepassing op het lid van de raad van 
bestuur met raadgevende stem. Het lid met raadgevende stem wordt geacht ontslagnemend te zijn bij 
vrijwillig ontslag en bij afzetting waartoe wordt beslist door de gemeenteraad die hem heeft 
afgevaardigd.” 
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- artikel 25 wordt geschrapt (afschaffing van het directiecomité); 
 

- in artikel 28 worden het zinsdeel “hetzij, binnen de grenzen van het dagelijks bestuur, door 
het directiecomité als college” en de tekst “(casu quo directiecomité)” geschrapt; 

 

- in artikel 47, §2 wordt de laatste zin geschrapt. 
§2. Er wordt volmacht verleend aan de Raad van Bestuur om de statuten te coördineren van zodra de 
wijzigingen bedoeld in voorgaande paragraaf plaatsvinden.” 

 
1. Wijzigingen aan het opschrift van de statuten om deze in overeenstemming te brengen met 

de genomen besluiten. 

2. Statutaire ontslagen en benoemingen. 

3. Machten te verlenen tot uitvoering van de genomen besluiten. 

 
De beslissing van de gemeenteraad van 19 november 2018 tot goedkeuring van de agendapunten 2 

tot en met 6 met betrekking tot het ontwerp van statutenwijziging van Cipal, overeenkomstig het op 

12 september 2018 aan de deelnemers verstuurde ontwerp. 

 

De toelichtende nota bij de overige agendapunten 1, 7 en 8 van de Buitengewone Algemene 

Vergadering; 

Het voorstel van de Raad van Bestuur van Cipal. 

 
Er geen redenen voorhanden zijn om goedkeuring van de agendapunten 1, 7 en 8 te weigeren. 

 

BESLUIT 

 
Individuele stemming 

- 16 stem(men) voor: Veerle Beckers; Johnny Ceyssens; Ludo Hermans; Sander Hoogstijns; Betty 

Luyten; Jeffrey Mardulier; Dirk Snyers; Hans Suffeleers; Liesbeth Theunis; Guy Vaes; Lars Van Rode; 

Wim Vangeel; Maarten Vannoppen; Veerle Verboven; Mario Vrancken; Luc Wouters 

- 7 onthouding(en): Koen Claes; Stefan Coenen; An Goijens; Rita Moors; Maggy Peeters; Niels 

Schoofs; Michel Vanhoyland 

 

Besluit: 

Artikel 1 

Op basis van de bekomen documenten en de toelichtende nota worden de agendapunten 1, 7 en 8 

van de Buitengewone Algemene Vergadering van Cipal van 14 december 2018, zoals overgemaakt per 

e-mail d.d. 10 oktober 2018, goedgekeurd. 

 
Artikel 2 

De gemeentelijke vertegenwoordiger wordt gemandateerd om op de Buitengewone Algemene 

Vergadering van Cipal van 14 december 2018 te handelen en te beslissen conform dit besluit. Indien 

de algemene vergadering niet geldig zou kunnen beraadslagen of indien de algemene vergadering om 

welke reden dan ook zouden worden verdaagd, dan blijft de gemeentelijke vertegenwoordiger 

gemachtigd om deel te nemen aan elke volgende vergadering met dezelfde agenda. 

 
Artikel 3 

Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de uitvoering van dit besluit en in het 

bijzonder met het in kennis stellen daarvan aan CIPAL. 
 

Juridische overwegingen 

Het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking. 

 
De omzendbrief BA/2002/01 van 11 januari 2002 betreffende de toepassing van het decreet van 6 juli 

Intergemeentelijk samenwerkingsverband Inter-media: Buitengewone Algemene 
Vergadering van 19 december 2018, goedkeuring agenda en voorstel van fusie, 
vaststelling mandaat aan de gemeentelijke afgevaardigde 
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2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking en de omzendbrief BA 2003/09 betreffende de 

toepassing van artikel 11 van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke 

samenwerking. 

 

Het artikel 604 van het decreet over het lokaal bestuur – in werking getreden op 25 februari 2018 

voorziet dat statutenwijzigingen aan de deelnemers kunnen worden voorgelegd in de loop van het 

jaar 2018 om het distributienetbeheer te vereenvoudigen of als begeleidende maatregelen met het 

oog op de vereenvoudiging van de structuur van het energiedistributienetbeheer in Vlaanderen. 

 

Artikel 44 van het decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking, dat bepaalt dat de 

benoemingsprocedure met de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger wordt herhaald 

voor elke algemene vergadering. Overeenkomstig artikel 44 van het Vlaams decreet houdende de 

intergemeentelijke samenwerking dient de gemeenteraad zijn goedkeuring te hechten aan de agenda 

van de algemene vergadering en onder meer op expliciete wijze aan de voorgestelde fusie en ontwerp 

van statuten. De gemeenteraad dient tevens het mandaat van de vertegenwoordiger vast te stellen. 

 

Feitelijke overwegingen 

De gemeente neemt voor de activiteit (kabel)netwerken deel aan de opdrachthoudende vereniging 

Inter-media. 

 

De gemeente werd per aangetekend schrijven van 17 september 2018 opgeroepen om deel te nemen 

aan de algemene vergadering in buitengewone zitting van Inter-media die op 19 december 2018 zal 

plaatshebben in onze kantoren aan de Gouverneur Verwilghensingel 32 te 3500 Hasselt, die volgende 

agendapunten bevat: 

 

1. Goedkeuring van de agenda 

2. Voorstel van fusie door overneming van Inter-aqua en Inter-Media door Inter-energa die haar 

naam wijzigt in "Fluvius Limburg" - goedkeuring ontwerp statuten. 

3. Vaststelling van het mandaat 

 
Een dossier met documentatiestukken uitgewerkt door de raad van bestuur in zitting van 4 september 

2018 werd aan de gemeente overgemaakt. 

 

Schepen Lars Van Rode werd reeds eerder aangeduid als vertegenwoordiger van de gemeente 

voor de volledige duurtijd van de actuele legislatuur 2013-2018 en als plaatsvervanger 

werd schepen Mario Vrancken aangewezen. 
 

Schepen Lars Van Rode is belet, dus zal zijn plaatsvervanger, schepen Mario Vrancken deze 

vergadering bijwonen. 
 

FUSIE DOOR OVERNEMING VAN INTER-AQUA EN INTER-MEDIA DOOR INTER-ENERGA OP 1 APRIL 

2019 

 

De opdrachthoudende verenigingen Inter-energa, Inter-aqua en Inter-media staan samen heden in 

voor een aantal nutsvoorzieningen in de Limburgse regio. Terwijl Inter-energa distributienetbeheerder 

elektriciteit en gas is en eveneens actief is als warmtenetbeheerder, staan Inter-aqua en Inter-media 

in voor respectievelijk de activiteiten riolering en (kabel)netwerken in de meeste van de gemeenten. 

Het is de bedoeling de gemeentelijke participaties in deze sectoren te bundelen door de drie 

voornoemde verenigingen tot ‘Fluvius Limburg’ te fusioneren. 

 

Het voorgestelde fusieproject kadert onder meer in een wens van de Vlaamse regering tot 

vereenvoudiging van de organisatie van het netbeheer. In de eerste plaats moet een grotere 

transparantie ten goede komen van de klanten. Tevens wordt een effectieve bijdrage geleverd aan de 

vermindering van het aantal bestuursmandaten en een afslanking van de bestuursorganen. 
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Binnen de evoluties en uitdagingen in de (distributie)netwerksector en de tot stand brenging van één 

werkmaatschappij Fluvius System Operator cvba, sluit het samen brengen van alle regio-activiteiten 

binnen één opdrachthoudende vereniging nauw aan bij de organisatie en structuur van deze 

werkmaatschappij. De focus blijft daarbij het verstrekken van klantgerichte diensten tegen redelijke 

(prijs)voorwaarden. 

 

Fluvius Limburg zal fungeren als één ‘multi utility’ entiteit, waarin de beleidsvoering inzake het 

distributienetbeheer van elektriciteit en gas en eveneens deze inzake de activiteiten (kabel)netwerken, 

riolering en warmte maximaal wordt geoptimaliseerd. Door de voorgestelde fusie wordt Fluvius 

Limburg de grootste entiteit binnen de Fluvius-groep. 

 

Er dient aangestipt dat de voorgenomen fusie door overneming op geen enkele manier afbreuk doet 

aan de betrokkenheid van elke individuele gemeente bij het lokaal beheer van de huidige activiteiten 

en de verankering van de operationele werking. De afgeslankte structuur zorgt voor transparantie en 

wendbaarheid waarin de gemeenten centraal blijven bestaan. 

Tweemaal per jaar zal een burgemeestersoverleg worden georganiseerd welke een strategisch advies 

zal uitbrengen naar de diverse bestuursorganen. Fluvius Limburg blijft haar bredere maatschappelijke 

rol opnemen binnen de regio, zoals sLim, slimme steden en andere uitdagingen die zich in de sfeer 

van nutsvoorzieningen bevinden. 

 

Inter-energa treedt op als overnemende entiteit en Inter-aqua en inter-media als over te nemen 

entiteiten. Het gehele vermogen van Inter-aqua en Inter-media zal ingevolge een ontbinding zonder 

vereffening overgaan op Inter-energa, en dit boekhoudkundig en fiscaal vanaf 1 januari 2019, terwijl 

de fusie zich juridisch op 1 april 2019 realiseert. Op het ogenblik van de realisatie van de 

voorgenomen fusie zullen Inter-aqua en Inter-media van rechtswege ophouden te bestaan. Er wordt 

gewerkt met een definitieve ruilverhouding gebaseerd op de gegevens per 30 juni 2018, vermits het 

om fuseren van onderscheiden activiteiten gaat met een specifiek eigen vermogen. Vermits de 

verschillende aandelen in elk van de overgenomen verenigingen afzonderlijk per activiteit zijn 

toegekend, kan het aantal bestaande aandelen in de gefuseerde vereniging worden overgenomen en 

behouden. 

 

Ter gelegenheid van de voorgenomen fusie door overneming wordt voor Inter-energa een naams- 

wijziging doorgevoerd in ‘Fluvius Limburg’. 

 

De fusieoperatie is onderworpen aan een aantal opschortende voorwaarden: 

 
a) de goedkeuring van de beschreven fusie door overneming door de buitengewone algemene 

vergaderingen van alle drie betrokken opdrachthoudende verenigingen met bijhorende ontwerp- 

statuten van Fluvius Limburg; 

 

b) het verkrijgen vanwege de VREG van de bevestiging van de erkenning van ‘Fluvius Limburg’ als 

distributienetbeheerder elektriciteit én aardgas; 

 

c) de instemming door de bevoegde mededingingsautoriteiten omtrent de fusie die leidt tot de 

opdrachthoudende vereniging ‘Fluvius Limburg’. 

 

AANVAARDING ONTWERPSTATUTEN ‘FLUVIUS LIMBURG’ 

 
De voorgestelde fusieoperatie gaat gepaard met een aantal statutenwijzigingen binnen Inter-energa 

die hun oorsprong vinden in meerdere domeinen: 

 

- aanpassingen ingevolge de voorgestelde fusie: 
 

* naamwijziging van Inter-energa in Fluvius Limburg; 
 

* toevoeging in de verschillende rubrieken van de activiteiten riolering, waterdistributie 
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en (kabel)netwerken naast deze omtrent distributienetbeheer elektriciteit, aardgas, 

warmte en openbare verlichting, 
 

* vervanging van de naam van de deelnemende opdrachthoudende vereniging Intergas 

door PBE vermits Intergas door PBE overgenomen wordt; 
 

* behoud van de oorspronkelijke vervaldag 28 november 2022 voor de duurtijd inzake 

activiteiten riolering, waterdistributie en (kabel)netwerken met mogelijkheid tot verlen- 

ging tot de normale vervaldag van 29 maart 2037; 
 

* de deelnemende openbare besturen (gemeenten en inbrengende opdrachthoudende 

vereniging) beschikken over ten minste 80% van het kapitaal en eveneens over een 

voorkooprecht in verhouding tot hun aandelenbezit; 

- aanpassingen ingevolge het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017: 
 

* introductie van drie (3) regionale bestuurscomités met één mandataris per gemeente 

en de gemeentelijke indeling ervan; 
 

* beperking van het aantal leden van de raad van bestuur; 
 

* genderbepaling; 
 

* mogelijkheid van meervoudige voordracht m.b.t. kandidaat-bestuurders; 
 

* opstelling code goed bestuur; 
 

- andere aanpassingen inzake governance: 
 

* introductie van drie (3) regionale bestuurscomités met één bestuurslid per gemeente 

en de gemeentelijke indeling ervan; 
 

* vernieuwde regeling inzake het criterium voor de aanduiding van een lid van de raad 

van bestuur met raadgevende stem alsook van de vertegenwoordigers op de algemene 

vergadering; 
 

* de deelnemende openbare besturen (gemeenten en inbrengende opdrachthoudende 

vereniging) beschikken over ten minste 80% van de stemrechten; 
 

* schrapping van de bepalingen inzake de provincie in het vooruitzicht van haar 

uittreding. 

BESLUIT 

 
Individuele stemming 

- 17 stem(men) voor: Veerle Beckers; Johnny Ceyssens; Ludo Hermans; Sander Hoogstijns; Betty 

Luyten; Jeffrey Mardulier; Niels Schoofs; Dirk Snyers; Hans Suffeleers; Liesbeth Theunis; Guy Vaes; 

Lars Van Rode; Wim Vangeel; Maarten Vannoppen; Veerle Verboven; Mario Vrancken; Luc Wouters 

- 6 onthouding(en): Koen Claes; Stefan Coenen; An Goijens; Rita Moors; Maggy Peeters; Michel 

Vanhoyland 

-  

Besluit: 

Artikel 1 

De gemeenteraad geeft haar goedkeuring aan de agenda van de algemene vergadering in 

buitengewone zitting van de opdrachthoudende vereniging Inter-media d.d. 19 december 

2018: 
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1. Voorstel van fusie door overneming van de opdrachthoudende verenigingen Inter-aqua en 

Inter-media door de opdrachthoudende vereniging Inter-energa: 

 

1.1. Vaststelling van de opschortende voorwaarden die gelden t.a.v. de fusie-operatie. 

 

1.2. Kennisneming van het fusievoorstel en van de bijzondere verslagen van de 

Raad van Bestuur en van de Commissaris met betrekking tot het voorstel tot fusie 

door overneming door de opdrachthoudende vereniging Inter-energa van heel het 

vermogen, bestaande uit het volledige actief en passief, alle rechten en 

verplichtingen, niets uitgezonderd, noch voorbehouden, van de over te nemen 

verenigingen Inter-aqua en Inter-media, met juridische uitwerking op 1 april 2019 

en met boekhoudkundige en fiscale uitwerking per 1 januari 2019. 

 

De aandeelhouders kunnen één maand voor de algemene vergadering op de zetel van de vennoot- 
schap kennis nemen van het fusievoorstel, voormelde bijzondere verslagen en de overige stukken 
bedoeld in de artikelen 694 en 695 van het Wetboek van Vennootschappen en kosteloos een kopie 
van deze stukken verkrijgen. 

 
1.3. Goedkeuring van: 

 
1.3.1. De fusie door overneming van Inter-aqua en Inter-media door Inter-energa 

overeenkomstig het voorstel hiervoor vermeld onder punt 1.2, bij wijze van overdracht aan Inter- 

energa van de algeheelheid van hun vermogen, omvattende alle activa en passiva en alle 

rechten en plichten, niets uitgezonderd, noch voorbehouden, mits toekenning aan de deelnemers 

van de overgenomen verenigingen van nieuwe aandelen van Inter-energa, en dit per activiteit 

netbeheer elektriciteit, netbeheer aardgas, (kabel)netwerken, riolering en warmte, De nieuwe 

aandelen zullen worden toegekend aan de desbetreffende deelnemers van de overgenomen 

verenigingen zonder opleg. 

 

En dit op basis van een balans afgesloten op 30 juni 2018 met boekhoudkundige en 

fiscale inwerkingtreding per 1 januari 2019, met dien verstande dat alle sedert 1 januari 2019 tot en 

met 31 maart 2019 door de over te nemen verenigingen gestelde verrichtingen geacht worden te zijn 

verricht voor Inter-energa (Fluvius Limburg). 

 

1.3.2. En overeenkomstige kapitaalverhogingen. 

 
1.4. Goedkeuring van de statuten inclusief naamswijziging van de gefuseerde opdracht- 

houdende vereniging ‘Fluvius Limburg’ en overeenkomstige aanpassing van het register van 

de deelnemers. 

 

1.5. Vaststelling van de noodzakelijke uitvoeringsmaatregelen en verlenen van de 

desbetreffende machtiging naar aanleiding van de besluitvorming omtrent de fusie door 

overneming van Inter-aqua en Inter-media door Inter-energa, en inzonderheid verlening 

van machtiging om: 

 

- de al dan niet vervulling van de opschortende voorwaarden die gelden ten aanzien van 

de fusie door overneming van Inter-aqua en Inter-media door Inter-energa zoals vermeld 

onder punt 1.1. vast te stellen; 

 

- de verwezenlijking van deze fusie door overneming vast te stellen; 

 
- het overgedragen vermogen exact te beschrijven, en desgevallend de hypotheek- 

bewaarders vrij te stellen van het nemen van een ambtshalve inschrijving; 

 

- de kapitaalverhogingen vast te stellen en de statuten hieraan aan te passen; 
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- daartoe alle akten en stukken te tekenen, woonplaats te kiezen en alles te doen wat 

nodig of nuttig kan zijn; 

 

- de ontbinding zonder vereffening van Inter-media vast te stellen ingevolge de 

verwezenlijking van de fusie door overneming. 

 

1.6. Verlenen van machtiging om de beslissingen genomen in voorgaande agendapunten 

1.1. tot en met 1.5. bij authentieke akte te doen vaststellen. 

 

2. Bespreking in het kader van artikel 44 van het Vlaams decreet houdende de intergemeen- 

telijke samenwerking van de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor het 

boekjaar 2019 alsook van de door de raad van bestuur opgestelde begroting 2019. 

 

3. Uitkeringsmodaliteiten tweede dividend 

 
4. Statutaire benoemingen. 

 
5. Statutaire mededelingen. 

 
Artikel 2 

Haar goedkeuring te hechten aan de voorgestelde fusie door overneming van de opdrachthoudende 

verenigingen Inter-aqua en Inter-media door Inter-energa met ingang van 1 april 2019 en aan het 

ontwerp van statuten van de gefuseerde vereniging ‘Flluvius Limburg’ onder de hogervermelde 

opschortende voorwaarden. 

 
Artikel 3 

De aangeduide vertegenwoordiger en plaatsvervanger de heer Mario Vrancken schepen, wonende te 

3560 Lummen, Nieuwstraat 44 wordt gemandateerd om op de in artikel 1 vermelde algemene 

vergadering (of iedere andere datum waarop deze uitgesteld of verdaagd zou worden) te handelen en 

te beslissen conform de beslissingen die door de gemeenteraad zijn genomen over de agendapunten 

en verder al het nodige te doen voor de afwerking van de volledige agenda. 

 
Artikel 4 

Het college van burgemeester en schepenen te belasten met de uitvoering van voormelde beslis- 

singen en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan de opdrachthoudende vereniging Inter- 

media, ter attentie van het secretariaat, (in pdf-versie) uitsluitend op het e-mailadres 

secretariaat.hasselt@infrax.be 
 
 

Juridische overwegingen 

Het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking. 

 
De omzendbrief BA/2002/01 van 11 januari 2002 betreffende de toepassing van het decreet van 6 juli 

2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking en de omzendbrief BA 2003/09 betreffende de 

toepassing van artikel 11 van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke 

samenwerking. 

 

Het artikel 604 van het decreet over het lokaal bestuur – in werking getreden op 25 februari 2018 

voorziet dat statutenwijzigingen aan de deelnemers kunnen worden voorgelegd in de loop van het 

jaar 2018 om het distributienetbeheer te vereenvoudigen of als begeleidende maatregelen met het 

oog op de vereenvoudiging van de structuur van het energiedistributienetbeheer in Vlaanderen. 

 

Artikel 44 van het decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking, dat bepaalt dat de 

Intergemeentelijk samenwerkingsverband Inter-aqua: Buitengewone Algemene 
Vergadering van 18 december 2018: goedkeuring agenda, statutenwijziging, 
voorstel van fusie, en vaststelling mandaat aan de gemeentelijke afgevaardigde 
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benoemingsprocedure met de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger wordt herhaald 

voor elke algemene vergadering. Overeenkomstig artikel 44 van het Vlaams decreet houdende de 

intergemeentelijke samenwerking dient de gemeenteraad zijn goedkeuring te hechten aan de agenda 

van de algemene vergadering en onder meer op expliciete wijze aan de voorgestelde fusie en ontwerp 

van statuten. De gemeenteraad dient tevens het mandaat van de vertegenwoordiger vast te stellen. 

 

Artikel 31 van de statuten van Inter-aqua. 

 

Feitelijke overwegingen 

De gemeente die deelnemer is van het intergemeentelijke samenwerkingsverband Inter-aqua. 

 
De oproepingsbrief van 17 september 2018, met de agenda van de buitengewone algemene 

vergadering van het intergemeentelijke samenwerkingsverband Inter-aqua van 18 december 2018 die 

volgende agendapunten bevat: 

 

1. Goedkeuring van de agenda 

2. Voorstel van fusie door overneming van Inter-aqua en Inter-Media door Inter-energa die haar 

naam wijzigt in "Fluvius Limburg" - goedkeuring ontwerp statuten. 

3. Vaststelling van het mandaat 
 

Een dossier met documentatiestukken uitgewerkt door de raad van bestuur in zitting van 11 
september 2018 werd aan de gemeente overgemaakt. 

 
Schepen Lars Van Rode werd reeds eerder aangeduid als vertegenwoordiger van de gemeente voor 

de volledige duurtijd van de actuele legislatuur 2013-2018 en als plaatsvervanger werd schepen 
Mario Vrancken aangewezen. 

 

FUSIE DOOR OVERNEMING VAN INTER-AQUA EN INTER-MEDIA DOOR INTER-ENERGA OP 

1 APRIL 2019 

 

De opdrachthoudende verenigingen Inter-energa, Inter-aqua en Inter-media staan samen heden in 

voor een aantal nutsvoorzieningen in de Limburgse regio. Terwijl Inter-energa distributienetbeheerder 

elektriciteit en gas is en eveneens actief is als warmtenetbeheerder, staan Inter-aqua en Inter-media 

in voor respectievelijk de activiteiten riolering en (kabel)netwerken in de meeste van de gemeenten. 

Het is de bedoeling de gemeentelijke participaties in deze sectoren te bundelen door de drie 

voornoemde verenigingen tot ‘Fluvius Limburg’ te fusioneren. 

 

Het voorgestelde fusieproject kadert onder meer in een wens van de Vlaamse regering tot 

vereenvoudiging van de organisatie van het netbeheer. In de eerste plaats moet een grotere 

transparantie ten goede komen van de klanten. Tevens wordt een effectieve bijdrage geleverd aan de 

vermindering van het aantal bestuursmandaten en een afslanking van de bestuursorganen. 

 

Binnen de evoluties en uitdagingen in de (distributie)netwerksector en de tot stand brenging van één 

werkmaatschappij Fluvius System Operator cvba, sluit het samen brengen van alle regio-activiteiten 

binnen één opdrachthoudende vereniging nauw aan bij de organisatie en structuur van deze 

werkmaatschappij. De focus blijft daarbij het verstrekken van klantgerichte diensten tegen redelijke 

(prijs)voorwaarden. 

 

Fluvius Limburg zal fungeren als één ‘multi utility’ entiteit, waarin de beleidsvoering inzake het 

distributienetbeheer van elektriciteit en gas en eveneens deze inzake de activiteiten (kabel)netwerken, 

riolering en warmte maximaal wordt geoptimaliseerd. Door de voorgestelde fusie wordt Fluvius 

Limburg de grootste entiteit binnen de Fluvius-groep. 

 

Er dient aangestipt dat de voorgenomen fusie door overneming op geen enkele manier afbreuk doet 

aan de betrokkenheid van elke individuele gemeente bij het lokaal beheer van de huidige activiteiten 

en de verankering van de operationele werking. De afgeslankte structuur zorgt voor transparantie en 

wendbaarheid waarin de gemeenten centraal blijven bestaan. 
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Tweemaal per jaar zal een burgemeestersoverleg worden georganiseerd welke een strategisch advies 

zal uitbrengen naar de diverse bestuursorganen. Fluvius Limburg blijft haar bredere 

maatschappelijkerol opnemen binnen de regio, zoals sLim, slimme steden en andere uitdagingen die 

zich in de sfeer van nutsvoorzieningen bevinden. 

 

Inter-energa treedt op als overnemende entiteit en Inter-aqua en inter-media als over te nemen 

entiteiten. Het gehele vermogen van Inter-aqua en Inter-media zal ingevolge een ontbinding zonder 

vereffening overgaan op Inter-energa, en dit boekhoudkundig en fiscaal vanaf 1 januari 2019, terwijl 

de fusie zich juridisch op 1 april 2019 realiseert. Op het ogenblik van de realisatie van de 

voorgenomen fusie zullen Inter-aqua en Inter-media van rechtswege ophouden te bestaan. Er wordt 

gewerkt met een definitieve ruilverhouding gebaseerd op de gegevens per 30 juni 2018, vermits het 

om fuseren van onderscheiden activiteiten gaat met een specifiek eigen vermogen. Vermits de 

verschillende aandelen in elk van de overgenomen verenigingen afzonderlijk per activiteit zijn 

toegekend, kan het aantal bestaande aandelen in de gefuseerde vereniging worden overgenomen en 

behouden. 

 

Ter gelegenheid van de voorgenomen fusie door overneming wordt voor Inter-energa een naams- 

wijziging doorgevoerd in ‘Fluvius Limburg’. 

 

De fusieoperatie is onderworpen aan een aantal opschortende voorwaarden: 

 
a) de goedkeuring van de beschreven fusie door overneming door de buitengewone algemene 

vergaderingen van alle drie betrokken opdrachthoudende verenigingen met bijhorende ontwerp- 

statuten van Fluvius Limburg; 

 

b) het verkrijgen vanwege de VREG van de bevestiging van de erkenning van ‘Fluvius Limburg’ als 

distributienetbeheerder elektriciteit én aardgas; 

 

c) de instemming door de bevoegde mededingingsautoriteiten omtrent de fusie die leidt tot de 

opdrachthoudende vereniging ‘Fluvius Limburg’. 

 

AANVAARDING ONTWERPSTATUTEN ‘FLUVIUS LIMBURG’ 

 
De voorgestelde fusieoperatie gaat gepaard met een aantal statutenwijzigingen binnen Inter-energa 

die hun oorsprong vinden in meerdere domeinen: 

 

- aanpassingen ingevolge de voorgestelde fusie: 
 

* naamwijziging van Inter-energa in Fluvius Limburg; 
 

* toevoeging in de verschillende rubrieken van de activiteiten riolering, waterdistributie 

en (kabel)netwerken naast deze omtrent distributienetbeheer elektriciteit, aardgas, 

warmte en openbare verlichting, 
 

* vervanging van de naam van de deelnemende opdrachthoudende vereniging Intergas 

door PBE vermits Intergas door PBE overgenomen wordt; 
 

* behoud van de oorspronkelijke vervaldag 28 november 2022 voor de duurtijd inzake 

activiteiten riolering, waterdistributie en (kabel)netwerken met mogelijkheid tot verlen- 

ging tot de normale vervaldag van 29 maart 2037; 
 

* de deelnemende openbare besturen (gemeenten en inbrengende opdrachthoudende 

vereniging) beschikken over ten minste 80% van het kapitaal en eveneens over een 

voorkooprecht in verhouding tot hun aandelenbezit; 
 

- aanpassingen ingevolge het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017: 
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* introductie van drie (3) regionale bestuurscomités met één mandataris per gemeente 

en de gemeentelijke indeling ervan; 
 

* beperking van het aantal leden van de raad van bestuur; 
 

* genderbepaling; 
 

* mogelijkheid van meervoudige voordracht m.b.t. kandidaat-bestuurders; 
 

* opstelling code goed bestuur; 
 

- andere aanpassingen inzake governance: 
 

* introductie van drie (3) regionale bestuurscomités met één bestuurslid per gemeente 

en de gemeentelijke indeling ervan; 
 

* vernieuwde regeling inzake het criterium voor de aanduiding van een lid van de raad 

van bestuur met raadgevende stem alsook van de vertegenwoordigers op de algemene 

vergadering; 
 

* de deelnemende openbare besturen (gemeenten en inbrengende opdrachthoudende 

vereniging) beschikken over ten minste 80% van de stemrechten; 
 

* schrapping van de bepalingen inzake de provincie in het vooruitzicht van haar 

uittreding. 

 

BESLUIT 

 
Individuele stemming 

- 17 stem(men) voor: Veerle Beckers; Johnny Ceyssens; Ludo Hermans; Sander Hoogstijns; Betty 

Luyten; Jeffrey Mardulier; Niels Schoofs; Dirk Snyers; Hans Suffeleers; Liesbeth Theunis; Guy Vaes; 

Lars Van Rode; Wim Vangeel; Maarten Vannoppen; Veerle Verboven; Mario Vrancken; Luc Wouters 

- 6 onthouding(en): Koen Claes; Stefan Coenen; An Goijens; Rita Moors; Maggy Peeters; Michel 

Vanhoyland 

-  

Besluit: 

Artikel 1 

De gemeenteraad geeft haar goedkeuring aan de agenda van de algemene vergadering in 

buitengewone zitting van de opdrachthoudende vereniging Inter-aqua d.d. 18 december 2018: 
 

1. Voorstel van fusie door overneming van de opdrachthoudende verenigingen Inter-aqua en 

Inter-media door de opdrachthoudende vereniging Inter-energa : 

 

1.1. Vaststelling van de opschortende voorwaarden die gelden t.a.v. de fusie-operatie. 

 
1.2. Kennisneming van het fusievoorstel en van de bijzondere verslagen van de Raad van Bestuur 

en van de Commissaris met betrekking tot het voorstel tot fusie door overneming door de 

opdrachthoudende vereniging Inter-energa van heel het vermogen, bestaande uit het volledige actief 

en passief, alle rechten en verplichtingen, niets uitgezonderd, noch voorbehouden, van de over te 

nemen verenigingen Inter-aqua en Inter-media, met juridische uitwerking op 1 april 2019 en met 

boekhoudkundige en fiscale uitwerking per 1 januari 2019. 

 

De aandeelhouders kunnen één maand voor de algemene vergadering op de zetel van de vennoot- 
schap kennis nemen van het fusievoorstel, voormelde bijzondere verslagen en de overige stukken 
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bedoeld in de artikelen 694 en 695 van het Wetboek van Vennootschappen en kosteloos een kopie 
van deze stukken verkrijgen. 

 
1.3. Goedkeuring van: 

 
1.3.1. De fusie door overneming van Inter-aqua en Inter-media door Inter-energa 

overeenkomstig het voorstel hiervoor vermeld onder punt 1.2, bij wijze van overdracht aan Inter- 

energa van de algeheelheid van hun vermogen, omvattende alle activa en passiva en alle rechten en 

plichten, niets uitgezonderd, noch voorbehouden, mits toekenning aan de deelnemers van de 

overgenomen verenigingen van nieuwe aandelen van Inter-energa, en dit per activiteit netbeheer 

elektriciteit, netbeheer aardgas, (kabel)netwerken, riolering en warmte, De nieuwe aandelen zullen 

worden toegekend aan de desbetreffende deelnemers van de overgenomen verenigingen zonder 

opleg. 

 

En dit op basis van een balans afgesloten op 30 juni 2018 met boekhoudkundige en 

fiscale inwerkingtreding per 1 januari 2019, met dien verstande dat alle sedert 1 januari 2019 tot en 

met 31 maart 2019 door de over te nemen verenigingen gestelde verrichtingen geacht worden te zijn 

verricht voor Inter-energa (Fluvius Limburg). 

 

1.3.2. En overeenkomstige kapitaalverhogingen. 

 
1.4. Goedkeuring van de statuten inclusief naamswijziging van de gefuseerde opdracht- 

houdende vereniging ‘Fluvius Limburg’ en overeenkomstige aanpassing van het register van de 

deelnemers. 

 

1.5. Vaststelling van de noodzakelijke uitvoeringsmaatregelen en verlenen van de desbetref- 

fende machtiging naar aanleiding van de besluitvorming omtrent de fusie door overneming van Inter- 

aqua en Inter-media door Inter-energa, en inzonderheid verlening van machtiging om: 

 

- de al dan niet vervulling van de opschortende voorwaarden die gelden ten aanzien van de fusie 

door overneming van Inter-aqua en Inter-media door Inter-energa zoals vermeld onder punt 1.1. vast 

te stellen; 

 

- de verwezenlijking van deze fusie door overneming vast te stellen; 

 
- het overgedragen vermogen exact te beschrijven, en desgevallend de hypotheekbewaarders vrij 

te stellen van het nemen van een ambtshalve inschrijving; 

 

- de kapitaalverhogingen vast te stellen en de statuten hieraan aan te passen; 

 
- daartoe alle akten en stukken te tekenen, woonplaats te kiezen en alles te doen wat nodig of 

nuttig kan zijn; 

 

- de ontbinding zonder vereffening van Inter-aqua vast te stellen ingevolge de verwezenlijking van 

de fusie door overneming. 

 

1.6. Verlenen van machtiging om de beslissingen genomen in voorgaande agendapunten 1.1. 

tot en met 1.5 bij authentieke akte te doen vaststellen. 

 

2. Bespreking in het kader van artikel 44 van het Vlaams decreet houdende de intergemeentelijke 

samenwerking van de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor het boekjaar 2019 

alsook van de door de raad van bestuur opgestelde begroting 2019. 

 

3. Statutaire benoemingen. 

4. Statutaire mededelingen. 
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Artikel 2 

Haar goedkeuring te hechten aan de voorgestelde fusie door overneming van de opdrachthoudende 

verenigingen Inter-aqua en Inter-media door Inter-energa met ingang van 1 april 2019 en aan het 

ontwerp van statuten van de gefuseerde vereniging ‘Fluvius Limburg’ onder de hogervermelde 

opschortende voorwaarden. 

 
Artikel 3 

De aangeduide vertegenwoordiger, schepen Lars Van Rode, wonende Fonteinstraat 4, 3560 Lummen, 

of bij belet zijn plaatsvervanger, schepen Mario Vrancken, wonende Nieuwstraat 44, 3560 

Lummen wordt gemandateerd om op de in artikelen 1 en 2 van vermelde buitengewone algemene 

vergadering (of iedere andere datum waarop deze uitgesteld of verdaagd zou worden) te handelen en 

te beslissen conform de beslissingen die door de gemeenteraad zijn genomen over de agendapunten 

en verder al het nodige te doen voor de afwerking van de volledige agenda. 

 
Artikel 4 

Het college van burgemeester en schepenen te belasten met de uitvoering van voormelde beslis- 

singen en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan de opdrachthoudende vereniging Inter- 

aqua, ter attentie van het secretariaat, uitsluitend op het e-mailadres (pdf) 
secretariaat.hasselt@infrax.be 

 

Juridische overwegingen 

Het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking. 

 
De omzendbrief BA/2002/01 van 11 januari 2002 betreffende de toepassing van het decreet van 6 juli 

2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking en de omzendbrief BA 2003/09 betreffende de 

toepassing van artikel 11 van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke 

samenwerking. 

 

Het artikel 604 van het decreet over het lokaal bestuur – in werking getreden op 25 februari 2018 

voorziet dat statutenwijzigingen aan de deelnemers kunnen worden voorgelegd in de loop van het 

jaar 2018 om het distributienetbeheer te vereenvoudigen of als begeleidende maatregelen met het 

oog op de vereenvoudiging van de structuur van het energiedistributienetbeheer in Vlaanderen. 

 

Artikel 44 van het decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking, dat bepaalt dat de 

benoemingsprocedure met de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger wordt herhaald 

voor elke algemene vergadering. Overeenkomstig artikel 44 van het Vlaams decreet houdende de 

intergemeentelijke samenwerking dient de gemeenteraad zijn goedkeuring te hechten aan de agenda 

van de algemene vergadering en onder meer op expliciete wijze aan de voorgestelde fusie en ontwerp 

van statuten. De gemeenteraad dient tevens het mandaat van de vertegenwoordiger vast te stellen. 

 

Feitelijke overwegingen 

De gemeente neemt voor de activiteiten distributienetbeheer elektriciteit en/of gas deel aan de 

opdrachthoudende vereniging Inter-energa. 

 

De gemeente werd per aangetekend schrijven van 17 september 2018 opgeroepen om deel te nemen 

aan de algemene vergadering in buitengewone zitting van Inter-energa die op 17 december 2018 zal 

plaatshebben in onze kantoren op de Gouverneur Verwilghensingel 32, 3500 Hasselt, en volgende 

agendapunten bevat: 

1. Goedkeuring van de agenda 

2. Voorstel van fusie door overneming van Inter-aqua en Inter-Media door Inter-energa die haar 

Intergemeentelijk samenwerkingsverband Inter-energa: Buitengewone Algemene 
Vergadering van 17 december 2018: goedkeuring agenda, statutenwijziging, 
voorstel van fusie, en vaststelling mandaat aan de gemeentelijke afgevaardigde 

26 

mailto:secretariaat.hasselt@infrax.be
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naam wijzigt in "Fluvius Limburg" - goedkeuring ontwerp statuten. 

3. Vaststelling van het mandaat 
Een dossier met documentatiestukken uitgewerkt door de raad van bestuur in zitting van 12 

september 2018 werd aan de gemeente overgemaakt. 

 
Raadslid Sander Hoogstijns werd reeds eerder aangeduid als vertegenwoordiger van de 

gemeente voor de volledige duurtijd van de actuele legislatuur 2013-2018 en als 
plaatsvervanger werd raadslid Guy Vaes aangewezen. 

 

FUSIE DOOR OVERNEMING VAN INTER-AQUA EN INTER-MEDIA DOOR INTER-ENERGA OP 1 APRIL 

2019 

 

De opdrachthoudende verenigingen Inter-energa, Inter-aqua en Inter-media staan samen heden in 

voor een aantal nutsvoorzieningen in de Limburgse regio. Terwijl Inter-energa distributienetbeheerder 

elektriciteit en gas is en eveneens actief is als warmtenetbeheerder, staan Inter-aqua en Inter-media 

in voor respectievelijk de activiteiten riolering en (kabel)netwerken in de meeste van de gemeenten. 

Het is de bedoeling de gemeentelijke participaties in deze sectoren te bundelen door de drie 

voornoemde verenigingen tot ‘Fluvius Limburg’ te fusioneren. 

 

Het voorgestelde fusieproject kadert onder meer in een wens van de Vlaamse regering tot 

vereenvoudiging van de organisatie van het netbeheer. In de eerste plaats moet een grotere 

transparantie ten goede komen van de klanten. Tevens wordt een effectieve bijdrage geleverd aan de 

vermindering van het aantal bestuursmandaten en een afslanking van de bestuursorganen. 

 

Binnen de evoluties en uitdagingen in de (distributie)netwerksector en de tot stand brenging van één 

werkmaatschappij Fluvius System Operator cvba, sluit het samen brengen van alle regio-activiteiten 

binnen één opdrachthoudende vereniging nauw aan bij de organisatie en structuur van deze 

werkmaatschappij. De focus blijft daarbij het verstrekken van klantgerichte diensten tegen redelijke 

(prijs)voorwaarden. 

 

Fluvius Limburg zal fungeren als één ‘multi utility’ entiteit, waarin de beleidsvoering inzake het 

distributienetbeheer van elektriciteit en gas en eveneens deze inzake de activiteiten (kabel)netwerken, 

riolering en warmte maximaal wordt geoptimaliseerd. Door de voorgestelde fusie wordt Fluvius 

Limburg de grootste entiteit binnen de Fluvius-groep. 

 

Er dient aangestipt dat de voorgenomen fusie door overneming op geen enkele manier afbreuk doet 

aan de betrokkenheid van elke individuele gemeente bij het lokaal beheer van de huidige activiteiten 

en de verankering van de operationele werking. De afgeslankte structuur zorgt voor transparantie en 

wendbaarheid waarin de gemeenten centraal blijven bestaan. 

 

Tweemaal per jaar zal een burgemeestersoverleg worden georganiseerd welke een strategisch advies 

zal uitbrengen naar de diverse bestuursorganen. Fluvius Limburg blijft haar bredere maatschappelijke 

rol opnemen binnen de regio, zoals sLim, slimme steden en andere uitdagingen die zich in de sfeer 

van nutsvoorzieningen bevinden. 

 

Inter-energa treedt op als overnemende entiteit en Inter-aqua en inter-media als over te nemen 

entiteiten. Het gehele vermogen van Inter-aqua en Inter-media zal ingevolge een ontbinding zonder 

vereffening overgaan op Inter-energa, en dit boekhoudkundig en fiscaal vanaf 1 januari 2019, terwijl 

de fusie zich juridisch op 1 april 2019 realiseert. Op het ogenblik van de realisatie van de 

voorgenomen fusie zullen Inter-aqua en Inter-media van rechtswege ophouden te bestaan. Er wordt 

gewerkt met een definitieve ruilverhouding gebaseerd op de gegevens per 30 juni 2018, vermits het 

om fuseren van onderscheiden activiteiten gaat met een specifiek eigen vermogen. Vermits de 

verschillende aandelen in elk van de overgenomen verenigingen afzonderlijk per activiteit zijn 

toegekend, kan het aantal bestaande aandelen in de gefuseerde vereniging worden overgenomen en 

behouden. 
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Ter gelegenheid van de voorgenomen fusie door overneming wordt voor Inter-energa een naams- 

wijziging doorgevoerd in ‘Fluvius Limburg’. 

 

De fusieoperatie is onderworpen aan een aantal opschortende voorwaarden: 

 
a) de goedkeuring van de beschreven fusie door overneming door de buitengewone algemene 

vergaderingen van alle drie betrokken opdrachthoudende verenigingen met bijhorende ontwerp- 

statuten van Fluvius Limburg; 

 

b) het verkrijgen vanwege de VREG van de bevestiging van de erkenning van ‘Fluvius Limburg’ als 

distributienetbeheerder elektriciteit én aardgas; 

 

c) de instemming door de bevoegde mededingingsautoriteiten omtrent de fusie die leidt tot de 

opdrachthoudende vereniging ‘Fluvius Limburg’. 

 

STATUTENWIJZIGING - NAAMWIJZIGING ‘FLUVIUS LIMBURG’ 

 
De voorgestelde fusieoperatie gaat gepaard met een aantal statutenwijzigingen binnen Inter-energa 

die hun oorsprong vinden in meerdere domeinen: 

 

- aanpassingen ingevolge de voorgestelde fusie: 
 

* naamwijziging van Inter-energa in Fluvius Limburg; 
 

* toevoeging in de verschillende rubrieken van de activiteiten riolering, waterdistributie 

en (kabel)netwerken naast deze omtrent distributienetbeheer elektriciteit, aardgas, 

warmte en openbare verlichting, 
 

* vervanging van de naam van de deelnemende opdrachthoudende vereniging Intergas 

door PBE vermits Intergas door PBE overgenomen wordt; 
 

* behoud van de oorspronkelijke vervaldag 28 november 2022 voor de duurtijd inzake 

activiteiten riolering, waterdistributie en (kabel)netwerken met mogelijkheid tot verlen- 

ging tot de normale vervaldag van 29 maart 2037; 
 

* de deelnemende openbare besturen (gemeenten en inbrengende opdrachthoudende 

vereniging) beschikken over ten minste 80% van het kapitaal en eveneens over een 

voorkooprecht in verhouding tot hun aandelenbezit; 
 

- aanpassingen ingevolge het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017: 
 

* introductie van drie (3) regionale bestuurscomités met één mandataris per gemeente 

en de gemeentelijke indeling ervan; 
 

* beperking van het aantal leden van de raad van bestuur; 
 

* genderbepaling; 
 

* mogelijkheid van meervoudige voordracht m.b.t. kandidaat-bestuurders; 

* opstelling code goed bestuur; 
 

- andere aanpassingen inzake governance: 
 

* introductie van drie (3) regionale bestuurscomités met één bestuurslid per gemeente 
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en de gemeentelijke indeling ervan; 
 

* vernieuwde regeling inzake het criterium voor de aanduiding van een lid van de raad 

van bestuur met raadgevende stem alsook van de vertegenwoordigers op de algemene 

vergadering; 
 

* de deelnemende openbare besturen (gemeenten en inbrengende opdrachthoudende 

vereniging) beschikken over ten minste 80% van de stemrechten; 
 

* schrapping van de bepalingen inzake de provincie in het vooruitzicht van haar 

uittreding. 
 

BEVESTIGING AANWIJZING FLUVIUS LIMBURG ALS DISTRIBUTIENETBEHEERDER 

 
Inter-energa is in 2007 en 2008 door de VREG aangewezen als elektriciteits- en aardgasdistributie- 

netbeheerder bij beslissing van de VREG. Volgens het Energiedecreet eindigt de aanwijzing van een 

bij een fusie betrokken distributienetbeheerder van rechtswege en moet een nieuwe 

distributienetbeheerder door de VREG worden aangewezen. 

 

In het vooruitzicht van de voorgestelde fusie heeft de raad van bestuur in zitting van 12 september 

2018 haar goedkeuring gehecht aan het voorstel tot bevestiging van de aanwijzing vanaf 1 april 2019 

van Fluvius Limburg als distributienetbeheerder voor het volledige grondgebied waarop momenteel 

Inter-energa actief is. De vergadering heeft beslist dit voorstel ter bekrachtiging door de 

vertegenwoordigers van de deelnemende gemeenten te agenderen op haar algemene vergadering 

van 17 december 2018. 

 

BESLUIT 

 
Individuele stemming 

- 17 stem(men) voor: Veerle Beckers; Johnny Ceyssens; Ludo Hermans; Sander Hoogstijns; Betty 

Luyten; Jeffrey Mardulier; Niels Schoofs; Dirk Snyers; Hans Suffeleers; Liesbeth Theunis; Guy Vaes; 

Lars Van Rode; Wim Vangeel; Maarten Vannoppen; Veerle Verboven; Mario Vrancken; Luc Wouters 

- 6 onthouding(en): Koen Claes; Stefan Coenen; An Goijens; Rita Moors; Maggy Peeters; Michel 

Vanhoyland 

 

Besluit: 

Artikel 1 

De gemeenteraad geeft haar goedkeuring aan de agenda van de algemene vergadering in 
buitengewone zitting van de opdrachthoudende vereniging Inter-energa d.d. 17 december 2018: 

 

1. Voorstel van fusie door overneming van de opdrachthoudende verenigingen Inter-aqua en 

Inter-media door de opdrachthoudende vereniging Inter-energa : 

 

1.1. Vaststelling van de opschortende voorwaarden die gelden t.a.v. de fusie-operatie. 

 

1.2. Kennisneming van het fusievoorstel en van de bijzondere verslagen van de Raad van Bestuur 

en van de Commissaris met betrekking tot het voorstel tot fusie door overneming door de 

opdrachthoudende vereniging Inter-energa van heel het vermogen, bestaande uit het volledige 

actiefen passief, alle rechten en verplichtingen, niets uitgezonderd, noch voorbehouden, van de 

over te nemen verenigingen Inter-aqua en Inter-media, met juridische uitwerking op 1 april 2019 

en met boekhoudkundige en fiscale uitwerking per 1 januari 2019. 

 

De aandeelhouders kunnen één maand voor de algemene vergadering op de zetel van de vennoot- 
schap kennis nemen van het fusievoorstel, voormelde bijzondere verslagen en de overige stukken 
bedoeld in de artikelen 694 en 695 van het Wetboek van Vennootschappen en kosteloos een kopie 

https://www.vreg.be/sites/default/files/beslissingen/BESL-2007-36.pdf
https://www.vreg.be/sites/default/files/beslissingen/BESL-2007-36.pdf
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van deze stukken verkrijgen. 
 

1.3. Goedkeuring van: 

 
1.3.1. De fusie door overneming van Inter-aqua en Inter-media door Inter-energa 

overeenkomstig het voorstel hiervoor vermeld onder punt 1.2, bij wijze van overdracht aan Inter- 

energa van de algeheelheid van hun vermogen, omvattende alle activa en passiva en alle rechten en 

plichten, niets uitgezonderd, noch voorbehouden, mits toekenning aan de deelnemers van de 

overgenomen verenigingen van nieuwe aandelen van Inter-energa, en dit per activiteit netbeheer 

elektriciteit, netbeheer aardgas, (kabel)netwerken, riolering en warmte, De nieuwe aandelen zullen 

worden toegekend aan de desbetreffende deelnemers van de overgenomen verenigingen zonder 

opleg. 

 

En dit op basis van een balans afgesloten op 30 juni 2018 met boekhoudkundige en 

fiscale inwerkingtreding per 1 januari 2019, met dien verstande dat alle sedert 1 januari 2019 tot en 

met 31 maart 2019 door de over te nemen verenigingen gestelde verrichtingen geacht worden te zijn 

verricht voor Inter-energa (Fluvius Limburg). 

 

1.3.2. En overeenkomstige kapitaalverhogingen. 

 
1.4. Overeenkomstige aanpassing van het register van de deelnemers. 

 
1.5. Goedkeuring van de statutenwijziging inclusief naamswijziging van de gefuseerde 

opdrachthoudende vereniging ‘Fluvius Limburg’. 

 

1.6. Vaststelling van de noodzakelijke uitvoeringsmaatregelen en verlenen van de desbetref- 

fende machtiging naar aanleiding van de besluitvorming omtrent de fusie door overneming van Inter- 

aqua en Inter-media door Inter-energa, en inzonderheid verlening van machtiging om : 

 

- de al dan niet vervulling van de opschortende voorwaarden die gelden ten aanzien van de fusie 

door overneming van Inter-aqua en Inter-media door Inter-energa zoals vermeld onder punt 1.1. vast 

te stellen; 

 

- de verwezenlijking van deze fusie door overneming vast te stellen; 

 
- het overgedragen vermogen exact te beschrijven, en desgevallend de hypotheekbewaarders vrij 

te stellen van het nemen van een ambtshalve inschrijving; 

 

- de kapitaalverhogingen vast te stellen en de statuten hieraan aan te passen. 

 
- daartoe alle akten en stukken te tekenen, woonplaats te kiezen en alles te doen wat nodig of 

nuttig kan zijn. 

 

- t.a.v. de officiële instanties inzonderheid de VREG alle mededelingen en vereiste formaliteiten te 

vervullen. 

 

1.7. Verlenen van machtiging om de beslissingen genomen in voorgaande agendapunten 1.1. tot en 

met 1.6 bij authentieke akte te doen vaststellen. 

1. Voorstel tot aanwijzing van Fluvius Limburg als elektriciteits- en aardgasdistributie- 

netbeheerder door VREG. 

2. Bespreking in het kader van artikel 44 van het Vlaams decreet houdende de intergemeen- 

telijke samenwerking van de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor het 

boekjaar 2019 alsook van de door de raad van bestuur opgestelde begroting 2019. 

3. Uitkeringsmodaliteiten tweede dividend. 

4. Statutaire benoemingen 
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5. Statutaire mededelingen. 

 
Artikel 2 

 haar goedkeuring te hechten aan de voorgestelde fusie door overneming van de opdracht- 

houdende verenigingen Inter-aqua en Inter-media door Inter-energa met ingang van 1 april 

2019 (1); 

 haar goedkeuring te hechten aan de voorgestelde statutenwijzigingen van de opdracht- 

houdende vereniging Inter-energa (1); 

 haar goedkeuring te hechten aan de voorgestelde bevestiging van aanwijzing door de VREG 

van Fluvius Limburg als distributienetbeheerder elektriciteit en aardgas voor het huidige 

werkingsgebied met ingang van 1 april 2019 (1). 

 

(1) onder de hogervermelde opschortende 

voorwaarden. 

 
Artikel 3 

De aangeduide vertegenwoordiger, raadslid Sander Hoostijns, wonende Hulshoekstraat 27, 3560 

Lummen, of bij belet zijn plaatsvervanger, raadslid Guy Vaes, wonende Geeneindestraat 115, 3560 

Lummen wordt gemandateerd om op de in artikelen 1 en 2 van vermelde buitengewone algemene 

vergadering (of iedere andere datum waarop deze uitgesteld of verdaagd zou worden) te handelen en 

te beslissen conform de beslissingen die door de gemeenteraad zijn genomen over de agendapunten 

en verder al het nodige te doen voor de afwerking van de volledige agenda. 

 
Artikel 4 

Het college van burgemeester en schepenen te belasten met de uitvoering van voormelde beslis- 

singen en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan de opdrachthoudende vereniging Inter- 

energa, ter attentie van het secretariaat, uitsluitend op het e-mailadres (pdf) 
secretariaat.hasselt@infrax.be. 

 
 

Juridische overwegingen 

Het gemeentedecreet. 

 
Het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking. 

 
Artikel 44 van het decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking, dat bepaalt dat de 

benoemingsprocedure met de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger wordt herhaald 

voor elke algemene vergadering. 

Feitelijke overwegingen 

De gemeente die deelneemt aan Fluvius opdrachthoudende vereniging om de 

rechtstoestandreglementen van haar statutaire medewerkers te beheren in naam en voor rekening 

van de gemeente en dit als een welbepaalde taak van gemeentelijk belang/algemeen nut. 

 

Het aangetekend schrijven van 11 oktober 2018, waarin de gemeente wordt opgeroepen om deel te 

nemen aan de algemene vergadering in buitengewone zitting van Fluvius opdrachthoudende 

vereniging op 17 december 2018 die plaats heeft in onze kantoren gelegen aan de Gouverneur 

Verwilghensingel 32 te 3500 Hasselt, die volgende agendapunten bevat: 

 

1. Bespreking in het kader van artikel 44 van het Vlaams decreet houdende de intergemeen- 

telijke samenwerking van de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor het 

boekjaar 2019 alsook van de door de raad van bestuur opgestelde begroting 2019. 

Intergemeentelijk samenwerkingsverband Fluvius OV: goedkeuring agenda en 
vaststelling mandaat aan de gemeentelijke afgevaardigde voor de Buitengewone 
Algemene Vergadering van 17 december 2018 
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2. Uitkeringsmodaliteiten tweede dividend. 

3. Statutaire benoemingen 

4. Statutaire mededelingen 

 
Het dossier met documentatiestukken dat aan de stad/gemeente overgemaakt werd. 

 

 
De gemeenteraad dient zijn goedkeuring te hechten aan de agenda van de algemene vergadering. 

 
Schepen Dirk Snyers werd reeds eerder aangeduid als vertegenwoordiger van de gemeente voor de 

volledige duurtijd van de actuele legislatuur 2013-2018 en als plaatsvervanger werd raadslid Sander 

Hoogstijns aangewezen. 

BESLUIT 

 
Individuele stemming 

- 21 stem(men) voor: Veerle Beckers; Johnny Ceyssens; Koen Claes; An Goijens; Ludo Hermans; 

Sander Hoogstijns; Betty Luyten; Jeffrey Mardulier; Rita Moors; Maggy Peeters; Niels Schoofs; Dirk 

Snyers; Hans Suffeleers; Liesbeth Theunis; Guy Vaes; Lars Van Rode; Wim Vangeel; Maarten 

Vannoppen; Veerle Verboven; Mario Vrancken; Luc Wouters 

- 2 onthouding(en): Stefan Coenen; Michel Vanhoyland 
 

Besluit: 

Artikel 1 

De gemeenteraad geeft haar goedkeuring aan de agenda van de algemene vergadering in 

buitengewone zitting van Fluvius opdrachthoudende vereniging te houden op 17 december 

2018: 
 

1. Bespreking in het kader van artikel 44 van het Vlaams decreet houdende de intergemeen- 

telijke samenwerking van de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor het 

boekjaar 2019 alsook van de door de raad van bestuur opgestelde begroting 2019. 

2. Uitkeringsmodaliteiten tweede dividend. 

3. Statutaire benoemingen 

4. Statutaire mededelingen 

 
Artikel 2 

De gemeenteraad geeft de vertegenwoordiger van de gemeente die zal deelnemen aan de algemene 

vergadering in buitengewone zitting van Fluvius opdrachthoudende vereniging op 17 december 2018, 

de opdracht zijn stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in de gemeenteraad van 

heden inzake voormelde artikelen 

 
Artikel 3 

Het college van burgemeester en schepenen te belasten met de uitvoering van de hierbij genomen 

beslissingen en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan Fluvius opdrachthoudende 

vereniging, ter attentie van het secretariaat, of in pdf-versie uitsluitend op het e-mailadres 

secretariaat.hasselt@infrax.be en dit uiterlijk op donderdag 13 december 2018 
 

 

NOTULEN 

Raadslid Schoofs hoopt met het visueel opnemen van de zittingen van de gemeenteraad, de interesse 

van de burger voor de lokale politiek aan te wakkeren. Schepen Van Rode roept op om dit initiatief te 

steunen. Raadslid Vanhoyland ziet de opnamebeelden als bescherming van het raadslid, en is er ook 

voorstander van. 

Juridische overwegingen 

28 Het visueel opnemen van de zittingen van de gemeenteraad 
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15 juli 2005: het gemeentedecreet, artikel 43 paragraaf 2 
 

Feitelijke overwegingen 

Hoe kunnen we gemeentepolitiek nog relevant houden? 
Een deel van de oplossing schuilt volgens raadslid Niels Schoofs nog steeds in het beter visueel in 

beeld brengen van deze gemeenteraad. Bij gebrek aan interesse in de tribunes van publiek en zelfs 

pers kan je het vandaag als gemeenteraadslid te gemakkelijk permitteren om 6 jaar lang geen mening 

te hebben. Zijn voorstel is daarom om in navolging van vele andere ons omliggende gemeenten de 

mogelijkheid te onderzoeken om de gemeenteraad live (en/of uitgesteld) in de huiskamers te 

brengen. 

Besluit: 

Artikel 1 

STEMMING  

 
Goedgekeurd door De Gemeenteraad met: 

 
- 23 stem(men) voor: Veerle Beckers; Johnny Ceyssens; Koen Claes; Stefan Coenen; An Goijens; 

Ludo Hermans; Sander Hoogstijns; Betty Luyten; Jeffrey Mardulier; Rita Moors; Maggy Peeters; Niels 

Schoofs; Dirk Snyers; Hans Suffeleers; Liesbeth Theunis; Guy Vaes; Lars Van Rode; Wim Vangeel; 

Michel Vanhoyland; Maarten Vannoppen; Veerle Verboven; Mario Vrancken; Luc Wouters 

 

De gemeenteraad engageert zich om te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn betreffende het 

opnemen van de zittingen van de gemeenteraad. 

 
Artikel 2 

 

Goedgekeurd door De Gemeenteraad met: 

 
- 17 stem(men) voor: Veerle Beckers; Ludo Hermans; Jeffrey Mardulier; Dirk Snyers; Liesbeth 

Theunis; Lars Van Rode; Wim Vangeel; Maarten Vannoppen; Mario Vrancken; Koen Claes; Stefan 

Coenen; An Goijens; Rita Moors; Maggy Peeters; Niels Schoofs; Michel Vanhoyland; Hans 

Suffeleers 

 

- 1 stem tegen: Guy Vaes 

 
- 5 onthouding(en): Luc Wouters; Betty Luyten; Sander Hoogstijns; Veerle Verboven; Johnny 

Ceyssens;  

 

Indien uit artikel 1 volgt dat de mogelijkheid aanwezig is, engageert de gemeenteraad zich om deze 

mogelijkheid toe te passen en de zittingen van de gemeenteraad online te streamen en uitgesteld te 

laten herbekijken. 

 
 

Juridische overwegingen 

15 juli 2005: het gemeentedecreet, artikel 43 paragraaf 2 
 

Besluit: 

Artikel 1 

De gemeenteraad neemt kennis van de schriftelijke vraagstelling van raadslid Coenen aan de 

schepenen: 

 

1. Lummen dementievriendelijke gemeente 

 
 welke initiatieven lopen er momenteel rond dit thema? 

 Is er ook een policy binnen de diensten van de gemeente en OCMW om Lummenaren met 

29 Schriftelijke vraagstelling van raadslid Coenen 

STEMMING 
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dementie extra ondersteuning te geven in zorg en dienstverlening? 

 Wordt er in verlofperiodes of bij periodes van veel vraag naar thuiszorg voorrang gegeven aan 

gezinnen met een dementerend gezinslid? 

 

Schepen Birgitt Carlier geeft het volgende antwoord: 

 
Reeds in 2010 is het OCMW Lummen gestart met dementievriendelijke gemeente. In het kader  

hiervan zijn reeds talrijke activiteiten opgestart. In 2018 waren dit vnl. activiteiten om de personen 

met dementie en hun mantelzorgers te ondersteunen zoals tips in het gemeentelijk infoblad, 

organiseren van familiegroepen, infosessies voor de middenstand en voor dienstverlenende 

organisaties en hun medewerkers. Er is een werkgroep dementie die deze activiteiten uitwerkt. 

 

In de thuiszorg wordt er gewerkt met een wachtlijst op basis van hulp-en zorgbehoevendheid waarbij 

voorrang gegeven wordt aan de meest zorgbehoevenden waaronder dementerenden. 

 

2. Handelaars Lummen centrum 

 
 Welke ondersteuning voorziet de gemeente naar de handelaars toe in de eindejaarsperiode op 

vlak van bereikbaarheid, evenementen, ... 

 Welke afspraken zijn er gemaakt op de meeting van 8/11 jongstleden waar de schepen van 

lokale economie en de handelaars van het handelscentrum op aanwezig waren? 

 

Schepen Dirk Sneyers antwoordt het volgende: 

 
De planning van de werken in de Dorpsstraat is enkele dagen achteruit geschoven, de glijbeskisting is 

niet doorgegaan op de voorziene data, er is echter steeds gezegd dat alles onder voorwaarde is, 

namelijk indien er zich onvoorziene omstandigheden voordoen kan de planning direct wijzigigen. De 

onderlaag voor de asfalt zal klaar zijn voor de feestperiode, de stoepen zullen nog niet volledig 

afgewerkt zijn. 

 

De gemeente legt een rode loper voor de winkels en er werd dit jaar meer geïnvesteerd in de 

kerstverlichting die ook in de Kerkstraat zal doorlopen. Verder wil men een nieuwe dimensie geven 

aan de kerstmarkt maar daarover is er geen eensgezindheid bij de winkeliers. 
 
 

Juridische overwegingen 

15 juli 2005: het gemeentedecreet, artikel 43 paragraaf 2 

 

Besluit: 

Artikel 1 

De gemeenteraad neemt kennis van de schriftelijke vraagstelling van raadslid Schoofs en de daaruit 

voortvloeiende besprekingen. 

 

De heer Wouter licht het standpunt van de CD&V toe: De woning werd onbewoonbaar verklaard op 

basis van verslagen van de wooninspectie en omwille van de brandveiligheid. Wat betreft 'dreigen tot 

betalen van belasting' kan er enkel meegedeeld worden dat een leegstandsbelasting verschuldigd is 

op basis van een door de gemeenteraad goedgekeurd belastingreglement. De bewoner heeft de 

woning verlaten en wilde deze verkopen, dit is een overeenkomst tussen twee private personen. De 

gemeente heeft in geval van een onbewoonbaar verklaarde woning een voorkooprecht. CD&V had 

geen interesse om dit te kopen, de woning moest dan ook nog afgebroken worden waardoor de 

kostprijs zou verhogen, en er werd een masterplan voor Linkhout opgemaakt met een toekomstvisie 

ook voor wat betreft het parkeren: de kerkhofstraat werd ingericht als verkeersarme straat, er werd 

gewerkt met wilgenhagen om voetgangers te scheiden. Het perceel behoort tot een verkaveling voor 

Schriftelijke vraagstelling van raadslid Schoofs : Vraag omtrent niet-aankoop 
perceel Kerkhofstraat 
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ééngezinswoningen en een parking zou niet conform de verkavelingsvoorwaarden geweest zijn. Het 

perceel is een tussenliggend perceel van 18m breed en is niet geschikt als parking. Wij zijn van 

mening dat de gemeente geen immobiliënmakelaar is, er is ook niet steeds even veel interesse voor 

percelen die door de gemeente aangeboden worden. Dit is een beleidsbeslissing en is niet lichtzinnig 

genomen. 

 

De heer Van Rode licht het standpunt van de SP.a toe: gezien de zeer gunstige prijs en de 

opportuniteiten die zich al voordeden (cfr. parkeerplaatsen centrum waarbij parkeerplaatsen 

aangekocht werden, bod op gebouw Proximus) vonden wij dit een goede aankoop. Wij vonden de 

ideeën van de administratie goed en wilden dit steunen. Er was een parkeerprobleem in deze zone en 

de aanleg van een parkeerplaats zou tegemoetkomen aan talrijke vragen aan de loketten hierover 

(parkeren bij BKO, kerkhof, overflowparking voor evenementen OC De Link). Er werd in het verleden 

reeds onderzocht of een blauwe zone hier niet tot de mogelijkheden behoorde en vandaar de reflex 

van de administratie om een parkeerplaats aan te leggen. Dit was een opportuniteit voor de 

Lummenaar. 

 

Mevrouw Moors deelt mee dat er geen draagvlak zou zijn bij de Linkhoutse bevolking om daar een 

parkeerplaats aan te leggen. 

 

 

19 november 2018 22:52 - De voorzitter sluit de zitting 
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