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Voorwoord
Kleine gelukjes

Facebook is ooit gestart als een soort digitaal 
jaarboek waarbij jonge mensen essentiële 
informatie uitwisselden over zichzelf inclusief een 

foto van zichzelf: een selfie zeg maar. Wat toelichting 
bij hun werk, waar men woont, wat men doet als 
ontspanning. Best wel een leuk medium. De laatste tijd 
vindt men er echter ook heel wat geklaag en kritiek op 
alles wat de poster vindt dat verkeerd loopt in zijn wijk, 
stad, land en zelfs de wereld. Allicht maakt iedereen 
zich daar wel eens schuldig aan. Het blijft echter positief 
dat tussen al die negatieve posts nog steeds leuke 
berichten staan van zaken waarover de medemens blij 
is, berichten over gebeurtenissen waar men fier op 
is. Ik noem ze de kleine gelukjes. En vaak situeren die 
kleine gelukjes zich in de sfeer van het werk, het eigen 
bedrijf, het gezin, waar men woont, de ontspannende 
momenten, ...
Laten dat nu net de domeinen zijn waar DDS zich al 
47 jaar mee inlaat: betaalbaar wonen, kunnen werken 
en ondernemen in eigen streek en uiteraard ook kunnen 
ontspannen in een groene en rustige omgeving.

Hoogveld J, Dendermonde

Mede dankzij de inspanningen van DDS  
is het in de regio Dendermonde-Wetteren 

goed en betaalbaar om te wonen,  
te werken, te ondernemen  

en te ontspannen.
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Ook in 2017 hebben we met een gedreven en 
professioneel team gewerkt om die kleine gelukjes 
opnieuw voor zoveel mogelijk gezinnen en bedrijven 
mogelijk te maken. We verkochten – weliswaar de 
laatste – bedrijfskavels in Dendermonde en Lebbeke, 
zetten letterlijk twee appartementsgebouwen in 
Wetteren in de steigers, konden verrassend snel 
in het bezit gesteld worden van de gronden voor 
de uitbreiding van het bedrijventerrein Meerbos in 
Wichelen en zochten en vonden een nieuwe uitbater 
voor ons recreatiedomein Nieuwdonk in Berlare. 

Er waren uiteraard ook wel frustraties over trage en 
moeizame procedures, maar het is nu eenmaal eigen 
aan DDS en aan zijn team om altijd maar voort te doen, 
ook als men het gevoel heeft dat administratieve 
processen meer op tegenkanting lijken dan op een 
noodzakelijk stappenplan om tot een goed resultaat te 
komen. En het is natuurlijk een feit dat zonder al die 
administratieve stappen die niet altijd even zichtbaar 
zijn en al die ondersteuning van interne mensen op het 
vlak van bijvoorbeeld veiligheid, financiën, HR-beleid en 
bestuur we nooit zouden staan waar we met DDS anno 
2017 staan: een financieel gezonde organisatie met een 
zeer indrukwekkend palmares aan successen.  

Successen die allemaal mee bijdragen aan de 
kleine gelukjes van onze inwoners, de gezinnen, de 
werknemers en de ondernemers. Samen vormen al 
die kleine gelukjes één groot geluk. Dus wie op de 
sociale media nog eens een foto ziet van een stralend 
gezinnetje in hun tuin, een bedrijfsleider die een 
uitbreiding aankondigt of een nieuw product lanceert, 
iemand die werk vond, een dagje uit met de vrienden, ... 
de kans is groot dat onze intercommunale in dat klein 
gelukje ooit een rol heeft gespeeld om het mogelijk te 
maken.

Het team van DDS, zowel de werknemers, de bestuurders 
als de gemeente besturen die kiezen voor samen werking 
met ons, mogen daar ook voor wat het werkings jaar 
2017 betreft terecht fier op zijn.

Kris Verwaeren, 
Algemeen directeur DDS

Hoogveld J, Dendermonde Recreatiedomein Nieuwdonk, Berlare Bouwwerken residenties Erica en Fresia, Hekkerstraat Wetteren
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Algemene Vergadering
De aandeelhouders van DDS zijn de gemeenten Berlare, 
Buggenhout, Dendermonde, Hamme, Laarne, Lebbeke, 
Wetteren, Wichelen, Zele, Provincie Oost-Vlaanderen en 
intercommunale Verko.

De Algemene Vergadering van DDS is samengesteld 
uit de lasthebbers die door de verschillende aandeel-
houders werden aangesteld.

De Algemene Vergadering komt minstens twee keer per 
jaar samen. In 2017 was dit op dinsdag 13 juni 2017 voor 
de Algemene Vergadering.  
De geplande Bijzondere Algemene Vergadering op 
maandag 11 december 2017 werd geannuleerd wegens 
de slechte weersomstandigheden en verplaatst naar 
donderdag 18 januari 2018.

Bestuur DDS

Piet Buyse (burgemeester Dendermonde), Hilde Bruggeman (DDS-bestuurder) en Jozef Dauwe (afscheidnemend bestuurder DDS-Verko)
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Directie 
De directie van DDS staat in voor de dagelijkse werking 
van de intercommunale.

Samenstelling directie: 

Algemeen directeur: Kris Verwaeren

Afdelingshoofd Financiën, Personeel en ICT:  
Peter De Leeuw

Afdelingshoofd Streekontwikkeling:  
Gunther Van den Broeck

Raad van bestuur
De raad van bestuur van DDS vergadert in principe 
maandelijks. In 2017 vergaderde de raad van bestuur 
op 19 januari, 16 februari, 16 maart, 20 april, 18 mei, 
15 juni, 14 september, 19 oktober, 16 november en 
21 december 2017.

Samenstelling raad van bestuur:

Voorzitter: Kenneth Taylor

Eerste ondervoorzitter: Nele Cleemput

Tweede ondervoorzitter: Niels Tas

Leden: Dirk Abbeloos, Katrin Baeck, Hilde Bruggeman, 
Goedele De Cock, Luc De Mey, Herman De Wulf,  
Leentje Grillaert, Ilse Pissens, Godelieve Rosseel,  
Freddy Schatteman, Annie Van Den Berghe,  
Marc Van Durme, Frans Van Gaeveren,  
Thérèse Van Gucht, Tom Van Herreweghe,  
Marc Verberckmoes en Pieter Willems

Leden met raadgevende stem:  
Francky Verhofstadt en Tom Vermeire

Secretaris: Kris Verwaeren

Afdelingshoofden DDS en Verko in gesprek met externe stakeholders 
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Bedrijfssite DDS-Verko, Appels
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De vereniging benadrukt haar coördinerende, stimulerende, beleids-
voorbereidende, maar vooral uitvoerende rol op het vlak van de 
socio-economische ontwikkeling van de regio Dendermonde-Wetteren 

en profileert zich als de publieke speler bij uitstek op subregionaal niveau. 
De vereniging eist deze rol op door te verwijzen naar haar jarenlange ervaring, 

beschikbare deskundigheid en bewezen resultaten. De prioritaire partners van 
de vereniging zijn haar aangesloten gemeenten. Het zijn in de eerste plaats de socio-

economische beleidsprioriteiten van de gemeentelijke aandeelhouders die door de vereniging in 
projecten worden omgezet. De vereniging sluit zich tevens aan bij de opties die andere bovenlokale besturen naar 
voor schuiven en zal ook de uitvoering van projecten benaarstigen die voortvloeien uit beleidsplannen van deze 
zogenaamde hogere overheden, indien dit de verdere socio-economische ontwikkeling van het werkingsgebied 
ten goede kan komen. De vereniging benadrukt haar dienstverlenend karakter en streeft er niet naar om een 
intermediair beslissingsniveau te zijn, daar waar dit door de decreetgever toegewezen is aan andere publieke 
actoren.

De vereniging wil haar gemeentelijke aandeelhouders bepaalde diensten aanbieden in de domeinen die aansluiten 
bij haar statutaire opdracht, dit in het geval dat de gemeentelijke aandeelhouder (nog) niet over de nodige 
technische competenties of het materieel beschikt. De vereniging kan in dit geval een rol spelen als project-
regisseur, coördinator en animator.

De vereniging streeft bij de uitvoering van haar projecten naar het behalen van de hoogste kwaliteitsnormen die 
men in de verschillende domeinen van haar kan verwachten. Zij denkt en handelt klantgericht met het oog op 
duurzame relaties met al haar stakeholders.

Projecten worden steeds beoordeeld op hun toegevoegde waarde en getoetst aan de statutaire doelstellingen. 
Ondanks de nadrukkelijke publieke opdracht van de vereniging wordt er naar gestreefd om projecten, los van 
eventuele financiering door haar gemeentelijke aandeelhouders of andere overheden op provinciaal, Vlaams of 
Europees niveau, zoveel mogelijk als zelfbedruipend te organiseren. Deze bedrijfseconomische aanpak is op lange 
termijn de enige mogelijke werkwijze. Financiële gezondheid, solvabiliteit en een aanvaardbare liquiditeitspositie 
mogen echter geen doelen op zich zijn, het geeft de vereniging wel de mogelijkheid om projecten overdacht en 
in alle onafhankelijkheid uit te voeren. De vereniging streeft ernaar om de financiële informatie die nodig is om 
de vooropgestelde ondernemingsdoelstellingen te realiseren, snel en accuraat aan te leveren ten behoeve van de 
aandeelhouders, bestuurders, afdelingshoofden, overheid en andere stakeholders.

In haar personeelsbeleid wil de vereniging oog hebben voor de kwaliteiten, capaciteiten, interesses en prestaties 
van elke individuele medewerker en deze, voor zover ze aansluiten bij de ondernemingsdoelstellingen, honoreren 
door te investeren in opleiding, evaluatie en bijsturing, loopbaanbegeleiding en een zo groot mogelijke werk-
zekerheid. De vereniging streeft naar een modern en geactualiseerd personeelskader met duidelijke functie-
beschrijvingen, met oog voor verantwoordelijkheden, eerder dan voor taken en periodieke evaluatie van het 
functioneren van de medewerkers. De vereniging heeft respect voor de integriteit van elke werknemer en wil 
meewerken aan de verbetering van de combinatie van werk en gezin.

De vereniging beoogt een transparante communicatie met al haar stakeholders. 
Overleg, openheid en empathie bevorderen het noodzakelijke draagvlak van het 
uitgevoerde beleid. Waar mogelijk zal de vereniging de vorming van netwerken 
die de streekontwikkeling ten goede komen, bevorderen en animeren.

De vereniging functioneert binnen een groter maatschappelijk geheel en zal 
zich extra inzetten voor projecten, zowel binnen de eigen organisatie als in 
haar contacten met de stakeholders, die uitgaan van duurzame ontwikkeling.

Algemene
Missie

DDS
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Rental Pumps, Hoogveld Dendermonde
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ECONOMISCHE E XPANSIE

De vereniging heeft tot doel, het bevorderen van de sociaal-economische 
ontwikkeling van het arrondissement via

1) het bevorderen van de ontwikkeling en het bouwrijp maken van 
bedrijventerreinen

2) het aantrekken van investeerders naar deze bedrijventerreinen

3) het behoud van de economische activiteit door de tussenkomsten in 
wederverkoop van onroerend goed op deze terreinen

4) het inrichten van enkele industriële of ambachtelijke gebouwen met 
het oog op verhuur

5) het stimuleren van overleg en het ter beschikking stellen, waar 
mogelijk, van expertise op het vlak van economie, mobiliteit en 
ontsluiting in de regio, sociale economie en ruimtelijke ordening

Naast de traditionele ontwikkeling van greenfields tot bedrijventerreinen 
voor solvabele ondernemingen met voldoende arbeidsplaatsen  
(één arbeidsplaats per 500 vierkante meter perceeloppervlakte) zal 
meer en meer aandacht gaan naar het voorkomen of heractiveren van 
leegstaande bedrijfsgebouwen via uitoefening van het terugkooprecht. 
Op termijn zal DDS zich ook inlaten met het verwerven – na uitgebreid 
haalbaarheidsonderzoek – van te saneren bedrijfssites.
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Tewerkstelling op de meest  
recente realisaties van DDS
Met de ontwikkeling van bedrijventerreinen beoogt 
DDS het creëren van stabiele arbeidsplaatsen. Dat we 
deze doelstelling realiseren, blijkt uit de groeiende 
tewerkstellingscijfers op onze bedrijventerreinen.

Op de vier laatste realisaties (D’Helst in Lebbeke, 
Koedreef en Vantegem in Wetteren en Hoogveld J in 
Dendermonde) zagen we de voorbije tien jaar het aantal 
bedrijven groeien van 33 tot 75.  
Het aantal arbeidsplaatsen steeg van 643 tot 1.759.

E C O N O M I S C H E  E X PA N S I E

Bedrijventerrein Vantegem, Wetteren

Intercommunale DDS verkocht in 2017 drie percelen 
bedrijfsgrond die samen een oppervlakte van 
19.229 vierkante meter bestrijken en goed zijn voor 

een omzet van 1.722.510 euro. Naast een restperceel op 
het bedrijventerrein D’Helst in Lebbeke, werden twee 
percelen verkocht op het regionaal bedrijventerrein 
(bestemd voor grotere ondernemingen) Hoogveld J 
in Dendermonde, sinds 2011 de enige plek in de regio 
waar de intercommunale nog bedrijfsgrond te koop 
had. Met de verkoop van deze twee percelen is het 
bedrijventerrein volledig uitverkocht.

Verkoop bedrijfsgrond in 2017

RESULTATEN VAN DE AFDELING ECONOMISCHE EXPANSIE

Stapo Invest nv 
(exploitatievennootschap:  
Metaalwerken Pamo nv)

Hoogveld J 7.000 m²

Immo Macharis 
(exploitatievennootschap:  
Transportbedrijf Macharis nv)

Hoogveld J 11.419 m²

Duborco bvba 
(exploitatievennootschap:  
Vondelmolen nv)

D’Helst 810 m²
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E C O N O M I S C H E  E X PA N S I E

Bedrijventerrein Vantegem, Wetteren
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Bedrijventerrein  " KOEDREEF "

Wetteren

Bedrijventerrein D’Helst Lebbeke

Bedrijventerrein Koedreef Wetteren

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Bedrijven 24 25 25 35 38 38 37 35 34 35 35

Werknemers 248 268 289 363 394 396 379 341 342 344 314

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Bedrijven start 

aanleg 
terreinen

2 14 18 18 19 19 19 19 19 19

Werknemers 22 100 145 156 261 302 305 325 335 349
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E C O N O M I S C H E  E X PA N S I E
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Hekkouter

nv Belgometal CW

nv Hama

nv Van den Anker

nv Hamann
International

Logistics

nv Wegenwerken
De Moor

nv Holeki

nv Abog

nv Twist

nv Heli

nv Becaus

nv Omnilevel

nv Elneo

nv Metafor

Bedrijventerrein Vantegem Wetteren

Bedrijventerrein Hoogveld J Dendermonde

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Bedrijven 5 6 8 12 13 13 13 13 13 14 14

Werknemers 115 353 391 518 604 623 635 691 645 733 793

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Bedrijven 1 1 1 3 5 7 7

Werknemers 47 51 50 171 230 280 303
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E C O N O M I S C H E  E X PA N S I E

OMTRENT ECONOMISCHE EXPANSIE

Net zoals de vorige jaren bleef het aantal vragen 
naar vestigingsmogelijkheden van grote bedrijven 
laag. De vraag van kleinere ondernemingen 

verliep, net als de voorgaande jaren, ook in 2017 in 
stijgende lijn.

Geen enkele van de kleinere bedrijven kan via het 
aanbod van DDS echter worden verder geholpen. 
Overeenkomstig de inrichtingscriteria van het 
Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV) kunnen deze 
bedrijven zich enkel vestigen op zogenaamde lokale 
bedrijventerreinen. Volgens de definitie van het RSV zijn 
lokale bedrijventerreinen bestemd voor ondernemingen 
met een ruimtevraag die kleiner is dan 5.000 vierkante 
meter. Regionale bedrijventerreinen (zoals bv. 
Hoogveld J in Dendermonde) daarentegen, zijn 
voorbehouden voor bedrijven met een ruimtebehoefte 
van minstens 5.000 vierkante meter. Sinds de 
uitverkoop van de lokale bedrijventerreinen D’Helst 
Lebbeke in 2010 en Koedreef Wetteren in 2011 heeft de 
intercommunale in haar aanbod geen bedrijfsgronden 
op lokale bedrijventerreinen meer te koop.  

Nochtans blijken de lokale bedrijven van cruciaal 
belang voor welvaart en economische groei in de regio. 
Dendermonde moet het, met betrekking tot haar 
economische groei, voornamelijk hebben van endogene 
groei: lokale, veelal familiale bedrijven die zich in 
belangrijke mate concentreren op hun corebusiness en 
op de realisatie van toegevoegde waarde en op deze 
manier binnen de regio uitgroeien tot grotere regionale 
bedrijven, niet door overname van andere bedrijven, 
maar door een toename van hun eigen activiteiten. 
Twee voorbeelden van bedrijven die op deze manier 

zijn uitgegroeid tot regionale bedrijven zijn de firma’s 
Metaalwerken Pamo en Transport Macharis die na hun 
vestiging op het regionale bedrijventerrein Hoogveld J 
nog steeds blijven groeien en in 2017 dienden vast te 
stellen dat er opnieuw nood was aan bijkomende ruimte 
om te ondernemen.

Uitbreiding Metaalwerken Pamo 
en Transportbedrijf Macharis
De ondernemingen Metaalwerken Pamo en Transport 
Macharis kochten in 2017 de laatste 18.400 vierkante 
meter aan beschikbare bedrijfsgrond op het regionale 
bedrijventerrein Hoogveld J in Dendermonde.  
In beide gevallen ging het om de aankoop van extra 
oppervlakte voor de uitbreiding van de bestaande site 
op Hoogveld J. 

Metaalwerken Pamo nv, gespecialiseerd in metaal-
constructies, verhuisde eind 2015 van Buggenhout 
naar het bedrijventerrein Hoogveld J. Als gevolg van 
de vestiging op Hoogveld J in een nieuwbouw die drie 
keer meer ruimte biedt dan de voormalige locatie 
in Buggenhout was het voor het bedrijf mogelijk om 
grotere projecten aan te trekken en het klantenbestand 
uit te breiden. Al snel bleek dat hierdoor ook de dienst-
verlening diende te worden aangepast en er nood was 
aan extra bedrijfsruimte voor het inrichten van een 
ruimte voor pre-assemblage van staalconstructies en 
de buitenopslag van afgewerkte staalproducten, zoals 
pylonen voor hoogspanning.

Frederick Pollet, zaakvoerder Metaalwerken Pamo
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Een spoedige ontwikkeling (van ruimtelijk uitvoerings-
plan over onteigeningsplan tot omgevingsvergunning) 
van het lokaal bedrijventerrein Hoogveld I in 
Dendermonde is ondertussen ijdele hoop gebleken.  
Na een langdurige administratieve lijdensweg wordt de 
realisatie intussen al jaren gehinderd door het uitputten 
van rechtsmiddelen door één of twee partijen om 
procedures te laten aanslepen.

Na de schorsing van het Ruimtelijk Uitvoeringsplan 
(RUP) van medio 2006 tot september 2009 ingevolge 
een verzoek tot nietigverklaring bij de Raad van State, 
duurde het tot december 2011 om de machtiging tot 
onteigening te bekomen voor de percelen die DDS 
niet via minnelijke weg kon verwerven. Kort daarna 
bleek dat bij de Raad van State nieuwe procedures tot 
nietigverklaring van de onteigeningsmachtiging werden 
ingeleid. Eind 2012 verklaarde de Raad van State de 
desbetreffende verzoekschriften ongegrond. Bij de 
vordering tot onteigening voor de vrederechter bleek 
dat de partijen Van Pollaert en De Greef (voorheen nv 
Degré) opnieuw de wettelijkheid van de onteigening 
betwistten. 

E C O N O M I S C H E  E X PA N S I E

Transportbedrijf Macharis vestigde zich in 2011 als 
eerste bedrijf op Hoogveld J. Het familiebedrijf, ooit 
ontstaan als een regionale verhuisfirma, is ondertussen 
uitgegroeid tot een internationaal transportbedrijf 
met 50 werknemers en een vloot bestaande uit 
46 vrachtwagens en 90 trailers. Met de aankoop van het 
laatste beschikbare perceel (11.419 m²) op Hoogveld J 
kan het bedrijf de huidige vestiging uitbreiden tot 
27.607 vierkante meter.

Lokaal bedrijventerrein  
Hoogveld I Dendermonde
Sinds de uitverkoop van de bedrijventerreinen D’Helst 
Lebbeke en Koedreef Wetteren in respectievelijk 
2010 en 2011 zijn er binnen de regio in het aanbod 
van de intercommunale geen bedrijfsgronden meer 
beschikbaar voor kleinere ondernemingen. Met de 
ontwikkeling van het lokaal bedrijventerrein Hoogveld I 
(18 hectare) in Dendermonde wil de intercommunale 
ruimte creëren voor kleinere, lokale bedrijven 
(ondernemingen met een ruimtevraag kleiner dan 
5.000 vierkante meter). 

 Lokale bedrijventerreinen Koedreef Wetteren  en D’Helst Lebbeke zijn al een tijdje uitverkocht.
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E C O N O M I S C H E  E X PA N S I E

 Lokale bedrijventerreinen Koedreef Wetteren  en D’Helst Lebbeke zijn al een tijdje uitverkocht.

In de loop van 2013 oordeelde de vrederechter de 
hoogdringendheid niet bewezen en werd de onteigening 
van de gronden van Van Pollaert en De Greef bij wet 
van 26 juli 1962 (onteigening bij hoogdringendheid) 
als onwettig beschouwd. Ook in beroep werd deze 
uitspraak begin 2014 door de rechtbank van eerste 
aanleg bevestigd, waarop intercommunale DDS besloot 
om geen verder beroep aan te tekenen. Er werd beslist 
om de lopende onteigeningsprocedure bij wet van 26 
juli 1962 stop te zetten en de onteigeningsprocedure 
volledig te hernemen op basis van de wet van 17 april 
1835 op de onteigening ten algemenen nutte.

In maart 2015 ontving DDS het nieuwe ministerieel 
besluit dat aan de intercommunale machtiging tot 
onteigening verleende op basis van de wet van 1835. 
De partijen Van Pollaert en De Greef gingen niet in op 
het laatste minnelijk bod dat hen in het kader van de 
hernomen onteigeningsprocedure werd gedaan. Eind 
augustus 2015 werd overgegaan tot dagvaarding van 
beide partijen.

In 2016 gooiden de complexiteit van de wetgeving 
en veranderende regels naarmate procedures lang 
aanslepen opnieuw roet in het eten. Eind 2016 besloot 
de rechtbank van eerste aanleg van Dendermonde om 
de vordering van de intercommunale tot onteigening 
op basis van de wet van 1835 van de percelen van 
Van Pollaert als onrechtmatig af te wijzen. De recht-
bank oordeelde dat het RUP ‘Hoogveld zone I’ 
onwettig was gezien er geen milieueffectenrapport 
(of MER-screening) aan de opmaak van het RUP was 
voorafgegaan, ook al was dit op het ogenblik van de 
opmaak van het RUP in 2006 niet aan de orde (deze 
verplichting werd met retroactieve werking ingevoerd 
nadat het Hof van Justitie bij arrest van 24 maart 2011 
had geoordeeld dat de Vlaamse regelgeving strijdig was 
met de plan-MER richtlijn). 

In de zaak Degreef oordeelde de rechter in september 
2017 dat de onteigening ongegrond was. De inter-
communale besloot geen beroep in te stellen bij het hof 
van beroep en overweegt de vaststelling van een nieuw 
RUP.
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Aangepaste criteria bij de  
aankoop van grond  
en bedrijfspanden  
op DDS-bedrijventerreinen
Bedrijven die zich op een DDS-bedrijventerrein 
wensen te vestigen, dienen te voldoen aan eisen op 
het vlak van activiteit (activiteit in overeenstemming 
met de bestemming van het bedrijventerrein), 
financiële gezondheid (solvabiliteit) en tewerkstelling 
(één arbeidsplaats per 500 vierkante meter 
perceeloppervlakte).

In mei besloot de raad van bestuur van DDS om de 
gangbare solvabiliteitsvereiste van 33% (na investering) 
om in aanmerking te komen voor vestiging op een DDS-
bedrijventerrein te versoepelen als volgt:

Voor de aankoop van bebouwd onroerend goed dient 
de solvabiliteit, die blijkt uit de laatste neergelegde 
balans, eventueel na engagementen met betrekking tot 
kapitaalsverhogingen of het achterstellen van schulden 
van de vennootschap aan de zaakvoerder, minstens 25% 
(20% indien het eigen vermogen van de vennootschap 
vóór investering minstens 1.000.000 euro bedraagt) te 
bedragen. Voor de solvabiliteit rekening houdend met 
de investering wordt geen formele minimumdrempel 
opgelegd, maar kan de raad van bestuur van DDS, 
in functie van de solvabiliteit na investering, mits 
motivatie, beslissen dat het bedrijf dient te voorzien in 
een (bijkomende) kapitaalsverhoging.

Op dit terrein wil DDS de uitbreiding van kmo-zone Meerbos realiseren.

Voor de aankoop van onbebouwd onroerend goed dient 
de solvabiliteit, die blijkt uit de laatste neergelegde 
balans, eventueel na engagementen met betrekking tot 
kapitaalsverhogingen of het achterstellen van schulden 
van de vennootschap aan de zaakvoerder, minstens 25% 
vóór investering en 20% na investering te bedragen. 
Deze norm geldt voor zowel de exploitatievennootschap 
als de vennootschap-eigenaar.

Lokaal bedrijventerrein  
Meerbos Wichelen
De kmo-zone Meerbos in Wichelen is sinds de verkoop 
van het laatste perceel in 1997 volledig in gebruik 
genomen. Eind 2013 kreeg intercommunale DDS 
opdracht van de gemeente Wichelen voor de uitbreiding 
van het bedrijventerrein via de realisatie van een 
nieuw lokaal bedrijventerrein met een oppervlakte van 
2,1 hectare.

Na goedkeuring van het aankopenplan eind 2014 startte 
de intercommunale de onderhandelingen op met de 
eigenaars en gebruikers van de gronden nodig voor de 
realisatie. Op deze manier kon DDS 12.480 vierkante 
meter (zo’n 57% van de door de intercommunale te 
ontwikkelen oppervlakte) in der minne aankopen. Voor 
de niet-verworven percelen werd een onteigeningsplan 
opgemaakt dat na openbaar onderzoek samen 
met het ontwerp van het RUP in juni 2016 door de 
gemeenteraad definitief werd vastgesteld. Na de zomer 
werd het onteigeningsplan door de raad van bestuur 
van de intercommunale definitief vastgesteld.

In mei 2017 ontving de intercommunale de machtiging 
om over te gaan tot onteigening van de twee resterende 
percelen. Nadat niet werd ingegaan op een laatste 
aanbod tot minnelijke aankoop werd overgegaan tot 
dagvaarding. Half november werd het provisioneel 
onteigeningsvonnis uitgesproken in het voordeel van de 
intercommunale. In 2018 zullen de debatten aangaande 
de definitief te betalen onteigeningsvergoeding worden 
gevoerd.
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Uitbreiding aanbod regionaal  
bedrijventerrein Wetteren
Op het regionaal bedrijventerrein Vantegem in 
Wetteren wordt in samenspraak met de gemeente 
een uitdoofbeleid gevoerd ten aanzien van de nog 
aanwezige bewoning in de zone Poortelos, Hekkouter 
en Vantegemstraat. Bij de start van de ontwikkeling 
van het bedrijventerrein werd overeengekomen dat de 
oorspronkelijke eigenaars niet worden onteigend en dat 
de gemeente enkel verbouwingen voor instandhouding 
zal toestaan.

Voor elke woning werd een waarde vastgesteld die in 
2011 een laatste maal werd aangepast en sindsdien 
onveranderd blijft. Bewoners die dit wensen, kunnen te 
allen tijde tegen deze prijs aan DDS verkopen.  
Na aankoop worden de woningen afgebroken. In 2017 
kon de intercommunale de woning met het nummer 32 
in de Vantegemstraat verwerven. Nadat deze woning zal 
zijn afgebroken, bevinden er zich nog zes woningen en 
één atelierruimte op het bedrijventerrein. 

Van zodra er op deze manier verkoopbare bedrijfskavels 
kunnen worden gevormd, zal de intercommunale deze 
op de markt aanbieden als nieuwe percelen, bestemd 
voor regionale bedrijven.

Heropstart uitbreidingsplannen 
Vantegem Wetteren
Voor de invulling van de taakstelling om in Wetteren, 
uitgaande van het provinciaal ruimtelijk structuurplan 
Oost-Vlaanderen, 10 hectare bijkomend regionaal 
bedrijventerrein te creëren, koos de provincie voor een 
uitbreiding van het bedrijventerrein Vantegem in de 
zone tussen Vantegem en Volkershouw. Het bestaande 
terrein is sinds 2011 volledig uitverkocht en de nood aan 
bijkomende ruimte blijkt uit concrete vragen die zowel 
de gemeente als de intercommunale ontvangen van 
regionale bedrijven die in de Wetterse regio op zoek zijn 
naar bedrijfsgrond.

Eind 2013 ontving DDS het akkoord van de Provinciale 
Ontwikkelingsmaatschappij Oost-Vlaanderen (POM) 
voor de ontwikkeling van de uitbreiding van het 
bedrijventerrein Vantegem. Eerst dient de provincie 
in samenwerking met de gemeente Wetteren de 
nodige administratieve procedures af te werken. Na 
een opschorting gaf de deputatie eind 2016 haar 
akkoord voor de heropstart van het administratieve 
planningsproces ‘Afbakening kleinstedelijk gebied 
Wetteren’ waar de opmaak van het RUP voor de 
uitbreiding van het bedrijventerrein Vantegem deel 

Omnilevel, Heli en van den Anker, allen gevestigd 
op bedrijventerrein Vantegem Wetteren

van uitmaakt. In 2017 werd een eerste stap gezet in 
de vorm van de aanstelling van een studiebureau voor 
de actualisatie van het plan-MER (milieueffectrapport) 
waarbij de te verwachten gevolgen voor mens en milieu 
van het plan en van eventuele alternatieven worden in 
kaart gebracht en geëvalueerd.
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bedrijf. De voorbije drie jaar werden zes (2016),  
tien (2015) en vijf (2014) dossiers goedgekeurd.

Herontwikkeling bedrijfssite 
Scheldedijk 50, Grembergen 
Het aansnijden van greenfields om bijkomende ruimte 
voor bedrijvigheid te ontwikkelen is een eindig verhaal. 
In de toekomst zal de herontwikkeling van bestaande 
bedrijventerreinen in dit verhaal aan belang winnen.  

In dit kader past de voorziene herontwikkeling, 
na sanering, van de vroegere bedrijfssite van 
Van de Voorde in Grembergen (Dendermonde), 
Scheldedijk nummer 50. De intercommunale heeft 
plannen om op dit terrein, dat vroeger dienst deed als 
opslagplaats van brandstoffen en de uitbating van een 
verdeelinstallatie, een bouwproject te realiseren met 
moduleerbare ateliers voor verkoop of verhuur  
(met koopoptie) aan starters en micro-ondernemingen 
naar een ontwerp van Architectenbureau Quisquater in 
Dendermonde.

De OVAM kocht het sterk verontreinigde terrein van 
de curator en ging op zoek naar een partij die bij de 
her ontwik keling kon inspelen op de verontreinigings-
toestand, zodat er sprake kan zijn van een geïntegreerde 
sanering in samenwerking met de ontwikkelaar.  
Het voorstel van de intercommunale werd door de 
OVAM als beste gerangschikt.

Na afloop van de voorziene saneringswerken in 2015 
bleek de restverontreiniging dieper te zitten dan 
oorspronkelijk ingeschat. In 2017 liet de OVAM een 
tweede fase van bodemsaneringswerken uitvoeren. 
Na afloop werd de grondwaterverontreiniging in kaart 
gebracht. 

In 2017 maakte Infrabel na overleg ook bekend om 
af te zien van de plannen voor de aanleg van een 
bufferbekken in de uitbreidingszone. De inplanting 
op deze locatie zou de ontwikkeling van de zone 
tot bedrijventerrein zowel ruimtelijk als financieel 
onmogelijk maken. Infrabel vond een nieuwe locatie 
voor het bufferbekken, voorbij Volkershouw aan de 
Bavegemse beek/Waalbeek. 

Doorverkoop bedrijfspanden  
op DDS-bedrijventerreinen
Bij de verkoop van bedrijfsgronden die met overheids-
steun werden ontwikkeld, moet worden voorzien in 
een clausule die bepaalt dat de overheid het onroerend 
goed bij stopzetting van de activiteit of inbreuken op 
andere voorwaarden kan terugkopen.

Omwille van het terugkooprecht is bij de overdracht 
van een zakelijk recht (bv. een verkoop, vestiging 
van een recht van opstal, …) met betrekking tot een 
onroerend goed op één van de DDS-bedrijventerreinen 
steeds toestemming vereist van de raad van bestuur 
van de intercommunale. In het geval van de verkoop 
van een bedrijfspand doet de intercommunale – mits 
de kandidaat-koper voldoet aan de gebruikelijke 
criteria inzake activiteit, tewerkstelling en financiële 
gezondheid – afstand van het terugkooprecht dat 
zij zou kunnen uitoefenen en geeft zij toestemming 
voor de doorverkoop. Bij elke doorverkoop wordt 
het terugkooprecht waarover de overheid beschikt 
telkens opnieuw (kettingbeding) in de notariële akte 
opgenomen.

In 2017 ontving en keurde de raad van bestuur van 
de intercommunale twaalf aanvragen goed voor de 
doorverkoop van een onroerend goed aan een ander 

Feestelijke opening Technisch Centrum III Dendermonde (september 2017)
 

Kris Verwaeren informeert Dendermondse ondernemers over 
het terugkooprecht van DDS (februari 2017)
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Namens DDS zijn afhankelijk van de thema’s algemeen 
directeur Kris Verwaeren en/of afdelingshoofd 
Streek ontwikkeling Gunther Van den Broeck actief 
in Vlinter (het samenwerkingsverband van de elf 
Vlaamse intergemeentelijke verenigingen voor 
streekontwikkeling en de Vereniging van Vlaamse 
Steden en Gemeenten (VVSG)) en de diverse 
werkgroepen, Voka (via deelname aan Concilio en Voka 
politica), Unizo, Etion en Streekoverleg Waas en Dender.

Naar een versterkt streekbeleid 
in de regio Waas & Dender
Intercommunale DDS participeert samen met 19 lokale 
besturen, intercommunale Interwaas, de provincie 
Oost-Vlaanderen, de sociale partners en de VDAB in het 
ESF-project (Europees 
Sociaal Fonds) ‘Naar een 
versterkt streekbeleid in 
de regio Waas & Dender’ 
dat in 2016 van start ging.

Binnen dit project is de 
intercommunale trekker 
voor de werkgroepen 
rond de doortrekking van 
de N41 richting Aalst en 
de implementatie van 
BizLocator, een webtool 
voor het samenbrengen 
van vraag en aanbod 
inzake bedrijfsruimte in 
de regio.

Het onderzoek stelde vast dat er na de tweede 
saneringsfase nog een substantiële restverontreiniging 
achterblijft die nog verdere saneringsstappen vereisen. 
Voorlopig verkocht de OVAM de site nog niet aan de 
intercommunale. 

Technisch centrum III -  
Stad Dendermonde  
(Hoogveld 58, Dendermonde)

Na belangrijke renovatie- (vernieuwing dak en licht-
koepels, vernieuwing elektriciteit en verwarming, 
kleine herstellingen) en aanpassingswerken (platform 
voor extra stockageruimte en nooddeuren) kon Stad 
Dendermonde in september 2017, zoals gepland, het 
Technisch Centrum III aan het Hoogveld nummer 58 in 
gebruik nemen (huren). Het deel van het gebouw aan de 
straatzijde wordt door de stad ter beschikking gesteld 
van verenigingen, het andere deel is voorbehouden voor 
de stadsdiensten. De intercommunale kocht het gebouw 
na overleg met Stad Dendermonde en goedkeuring van 
de huurmodaliteiten door de gemeenteraad. De kost-
prijs van de renovatie- en aanpassingswerken bedroeg 
214.938 euro.

Overleg en vertegenwoordiging
De kennis van de medewerkers van DDS wordt aan-
gewend in diverse overleg platfora waar kwesties die te 
maken hebben met de economische expansie van de 
regio of economische ontwikkeling in het algemeen op 
de agenda staan.

Feestelijke opening Technisch Centrum III Dendermonde (september 2017)
 



Bouwwerken residenties Erica en Fresia, Hekkerstraat Wetteren
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GRONDBELEID  EN WONINGBOUW

Het grondbeleid en huisvestingsbeleid van de intercommunale 
vereniging is gebaseerd op het bestemmen, verwerven, ruilen, 
vervreemden en in huur geven van gronden en het bouwen, 

vervreemden, verwerven en verhuren van woningen. Samengevat wil DDS 
met grondbeleid en woningbouwprojecten een totaalaanpak realiseren, 
van A tot Z, van structuurplan en RUP tot en met het bouwrijp maken van 
de bouwgronden. DDS zal uiteraard ook instaan voor de afwerking van 
woningen en de verkoop en verhuur ervan.

Met het beschikbaar stellen van bouwgronden, tegen de best mogelijke 
prijs en het oprichten van woongelegenheden voor verhuur, richt de 
vereniging zich voornamelijk op het marktsegment dat niet door de 
traditionele sociale bouw- en grondmaatschappijen wordt bediend, 
noch door privéontwikkelaars. Naast het aanbieden van betaalbare 
woon gelegenheden wil de intercommunale met haar grond- en woning-
bouwbeleid de uitwijking van jonge gezinnen voorkomen.

De verkoopprijs van kavels wordt, voorafgaand aan de verkoop, definitief 
vastgelegd op circa 80% van de actuele marktprijs. Er is een analoge 
werkwijze met eenzelfde percentage voor de huurwoningen.
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grondaandelen) samen op als verkoper. Via de verkoop 
van 4 appartementen van residentie Villa Alba (veld P1) 
en 5 appartementen van residentie Villa Incana (veld 
P2) verkocht DDS respectievelijk 565 en 864 vierkante 
meter grond.

Huuroverzicht 2017
De afdeling Grondbeleid en Woningbouw verhuurt 
zo’n 221 wooneenheden (eengezinswoningen en 
appartementen) in de verschillende gemeenten van het 
werkingsgebied van de intercommunale. In Wetteren 
verhuurt DDS ook 6 handelspanden.

De tabel op pagina 25 geeft een overzicht van de 
woningen, appartementen en winkelpanden die de 
intercommunale verhuurt.

RESULTATEN VAN DE AFDELING 
GRONDBELEID EN WONINGBOUW

Verkavelingsgebied Diepenbroek, Wetteren

Verkoop bouwgrond in 2017
De dienst Grondbeleid en Woningbouw realiseerde 
in 2017 verkopen in de verkaveling Diepenbroek in 
Wetteren. Het ging om de verkoop van grondaandelen 
in het kader van een groepsbouwproject aan 
particulieren. De opbrengst uit deze verkopen bedroeg 
312.404 euro.

De verkopen kaderen in een samenwerkings-
overeenkomst die de intercommunale in 2014 afsloot 
met de private ontwikkelaar Immoflandria voor de 
bouw van twee groepsbouwprojecten van telkens 
12 appartementen op de twee resterende velden 
P1 en P2 in de verkaveling Diepenbroek in Wetteren 
waarbij de intercommunale de gronden in bezit hield. 
Bij iedere verkoop van een appartement treden 
Immoflandria (voor wat betreft het appartement) 
en de intercommunale (voor wat betreft de 
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Verkavelingsgebied Diepenbroek, Wetteren

Gemeente Wooneenheden/
winkelpanden

Afzonderlijke garages/ 
autostaanplaatsen

Berlare Moleneinde (Uitbergen) 1 woning -

Boerenkrijglaan (Overmere) 1 woning Inbegrepen in de woning

Kerkveld fase 1 14 woningen Inbegrepen in de woning

Kerkveld residenties  
Magnolia en Acacia 8 appartementen/studio’s 8 carports

Buggenhout Lentepark/Putbos 6 woningen Inbegrepen in de woning

Dendermonde Residentie Camille 9 appartementen 6 carports en  
3 autostaanplaatsen

Hamme Residenties Sint-Anna,  
Hollands hof en Amaryllis

16 appartementen 14 carports en 2 garages

Residentie Daphné 12 appartementen 9 ondergrondse  
autostaanplaatsen

Laarne Boombos (Kalken) 15 woningen Inbegrepen in de woning

Wetteren Giezeveld I en II 13 woningen Inbegrepen in de woning

Residentie Catalpa 19 appartementen  
en 4 winkelpanden

23 ondergrondse en  
18 bovengrondse  
autostaanplaatsen

Residentie Weyendaele 16 appartementen -

Residentie Tamarix 15 appartementen  
en 2 winkelpanden

-

Residentie Jasmijn 16 appartementen -

Residentie Clivia 16 appartementen 34 ondergrondse  
autostaanplaatsen

Residentie Dahlia 16 appartementen

Residentie Begonia 12 appartementen 11 ondergrondse  
autostaanplaatsen

Wichelen Reukens (Schellebelle) 16 woningen Inbegrepen in de woning

TOTAAL 227 eenheden 128 eenheden
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Betwisting aanslag onroerende 
voorheffing
In 2013 ontving de intercommunale aanslagbiljetten 
voor de betaling van onroerende voorheffing voor 
de huurappartementen (en de andere onroerende 
eigendommen). Nochtans bepaalt het Vlaams decreet 
van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke 
samenwerking, waarin artikel 26 van de wet op de 
intercommunales van 22 december 1986 wordt 
bevestigd, dat intercommunales zijn vrijgesteld van alle 
belastingen. 

Nadat de bezwaarschriften tegen deze aanslag niet 
werden ingewilligd, besloot de intercommunale om de 
belastingadministratie (Vlaams Gewest) te dagvaarden. 
Bij vonnis van 9 september 2015 vernietigde de 
rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen de 
lastens de intercommunale gevestigde aanslag in de 
onroerende voorheffing op grond van hoger genoemde 
algemene belastingvrijstelling voor intercommunales.

In het inbreidingsgebied Weyendaele in Wetteren beschikt DDS over een ruim huuraanbod.

In hoger beroep vernietigde het hof van beroep te Gent 
dit vonnis in haar arrest van 17 januari 2017. Kort daarna 
besliste de raad van bestuur van de intercommunale 
om bij het Hof van Cassatie een voorziening in te dienen 
tegen dit arrest. 

OMTRENT GRONDBELEID EN WONINGBOUW
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Na besprekingen en verwerking van de opmerkingen 
van het agentschap Onroerend Erfgoed op het 
voorontwerp van het restauratiedossier diende 
architectenbureau Van Severen in oktober 2017 het 
definitieve ontwerp van het restauratiedossier in (met 
een onderscheid tussen ingrepen die wel en niet in 
aanmerking komen voor subsidie) bij het agentschap 
Onroerend Erfgoed. De voorgestelde werken houden 
rekening met de resultaten van een reeks voorafgaande 
onderzoeken (resistografisch, materiaaltechnisch 
en stratigrafisch onderzoek) die in 2016 werden 
uitgevoerd. 

Tijdens de opmaak van het restauratiedossier werd 
de intercommunale geconfronteerd met nieuwe 
regelgeving. Om ontvankelijk te zijn, diende DDS bij het 
restauratiedossier ook een beheersplan bij te voegen. 
Bovendien bleek dat dit beheersplan niet beperkt was 
tot de zeven huisjes die DDS wil restaureren, maar het 
volledige Sint-Alexiusbegijnhof diende te omvatten. 
Het beheersplan werd in december 2017 afgewerkt en 
ingediend. 

Gezien de restauratie pas zal kunnen starten na 
beoordeling en goedkeuring van het restauratiedossier 
en goedkeuring van de allocatie van middelen voor 
de subsidie, keurde de raad van bestuur in november 
2017 dringende werken goed voor de bescherming 
en instandhouding van de zeven huisjes om ze voor 
verder verval te behoeden. Het ging onder andere om 
dakdichtingswerken, de verwijdering van begroeiing, 
preventie en behandeling van aantasting door zwam 
en schimmels. DDS wees de opdracht voor de werken 
toe aan Aannemingen Seynhaeve in Hooglede voor een 
bedrag van 35.298 euro (inclusief 6% btw).  
De werkzaamheden zullen in 2018 starten. Een deel van 
de kosten is recupereerbaar via de aanvraag van een 
erfgoedpremie. 

Nieuwbouw huurappartementen 
Wetteren: Erica en Fresia
Eind oktober 2016 gingen de werken van start voor de 
bouw van een vierde en vijfde appartementsgebouw 
binnen het inbreidingsgebied ‘Hekkerstraat Zuid’ in 
Wetteren naar een ontwerp van architectenbureau 
W.A.R.R.P. in Aalst. Nadat de intercommunale de 
residenties Clivia en Dahlia en de residentie Begonia in 
respectievelijk 2011 en 2013 op de huurmarkt bracht, 
wordt dit het laatste bouwproject op deze site. Het 
nieuwe bouwproject omvat twee residenties (Erica en 
Fresia), samen goed voor negen huurappartementen. 

Na een aanbestedingsprocedure besloot de raad van 
bestuur van de intercommunale in november 2017 om 
de opdracht voor het lot omgevingswerken toe te wijzen 
aan Adegro infrastructuurwerken bvba in Berlare voor 
een bedrag van 55.073,40 euro (exclusief btw). De start 
van de werken is voorzien begin 2018. 

Eind 2017 bevonden de werken zich in de afwerkings-
fase, met uitzondering van de lift, die nog volledig 
geplaatst dient te worden. DDS verwacht dat de 
appartementen vanaf maart 2018 klaar zullen zijn voor 
verhuur.

Residentie Erica telt zes appartementen, acht overdekte 
autostaanplaatsen en zes kelderbergingen. Elk apparte-
ment beschikt over minimum twee slaapkamers. Het 
appartement op de benedenverdieping heeft een terras 
en tuin. De andere appartementen hebben vooraan een 
balkon en achteraan een terras. In het gebouw komt 
ook een lift. 

Residentie Fresia omvat drie appartementen,  
allen uitgerust met twee slaapkamers en terras.  
Het appartement op de benedenverdieping beschikt 
over een klein tuintje. Naast het gebouw komen twee 
niet-overdekte autostaanplaatsen.

 

Restauratie en renovatie  
woningen Begijnhof  
Dendermonde

De zeven huisjes (huisnummers 26 tot en met 32) 
van het Begijnhof Sint-Alexius in Dendermonde die 
de intercommunale in erfpacht heeft, krijgen in de 
toekomst niet alleen een restauratiebeurt, maar worden 
ook gerenoveerd en voorzien van alle moderne comfort 
om deze huisjes finaal om te vormen tot kwalitatieve en 
betaalbare huurwoningen. 

In het inbreidingsgebied Weyendaele in Wetteren beschikt DDS over een ruim huuraanbod.

Bouwwerken residenties Erica en Fresia, Wetteren
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Site  Schellebelle Bellekouter



29

G R O N D B E L E I D  E N  W O N I N G B O U W

(milieueffectrapport) uit te voeren, wat opnieuw een 
vertraging van een jaar betekende. Voor de definitieve 
goedkeuring van het RUP door de bestendige deputatie 
van de Provincie Oost-Vlaanderen was het wachten tot 
15 juli 2010.

De raad van bestuur van de intercommunale keurde 
op 9 juni 2011 het onteigeningsplan goed voor de 
gronden (met een oppervlakte van 5,81 hectare) die 
DDS niet in der minne had kunnen verwerven. Pas 
op 20 januari 2014 ontving de intercommunale het 
ministerieel besluit met de machtiging tot onteigening. 
Een bouwpromotor die eigenaar is van een klein 
perceel in het gebied diende hierop bij de Raad van 
State een verzoekschrift in tot nietigverklaring van het 
ministerieel besluit. 

Schellebelle Bellekouter
Ten behoeve van de verdere ontwikkeling van de site 
Schellebelle Bellekouter maakte architectenbureau Van 
Acker & Partners een voorontwerp van het gemeentelijk 
ruimtelijk uitvoeringsplan site Bellekouter op dat 
eind november 2017 tijdens een plenaire vergadering 
met alle advies instanties en in aanwezigheid van de 
gemeente Wichelen en de intercommunale werd 
besproken.

Het RUP werd opgemaakt om enerzijds een sporthal 
te kunnen bouwen aansluitend aan de bestaande 
sportterreinen. Hiervoor wordt een deel van een 
gebied dat volgens het gewestplan bestemd is als 
woonuitbreidingsgebied omgezet naar zone voor 
recreatie. Anderzijds wordt het andere deel van 
het woonuitbreidingsgebied - dat eigendom is 
van de intercommunale - herbestemd, deels naar 
groenzone, deels naar zone voor sociale woningen en 
deels naar woonzone aansluitend bij de bestaande 
verkaveling Reukens, met de mogelijkheid om zestien 
eengezinswoningen te bouwen.

De provincie Oost-Vlaanderen adviseerde gunstig het 
voorontwerp RUP Site Bellekouter met uitzondering 
van de zone van het woonuitbreidingsgebied 
dat herbestemd wordt naar woonzone voor 
eengezinswoningen. De gemeente Wichelen zal het 
ontwerp RUP verder evalueren en onderbouwen voor 
wat betreft de zone voor eengezinswoningen.

Vlietberg Dendermonde
Het dossier voor de ontwikkeling van de woonsite 
Vlietberg (circa 20 hectare) in Dendermonde heeft reeds 
een moeilijk parcours afgelegd. De plannen voor de site 
die op termijn plaats zal bieden aan een vijfhonderdtal 
wooneenheden voorziet in een mix van verschillende 
woontypes, gaande van rijwoningen, halfopen 
bebouwingen, vrijstaande huizen tot appartementen 
van maximaal vier verdiepingen hoog. Handelszaken 
kunnen zich rond een groot plein vestigen. Daarnaast 
komen er ook voldoende publieke groenzones, 
fietsverbindingen en een speelpleintje. 

DDS startte in 2007 met de coördinatie van de 
werkzaamheden voor de opmaak van het ruimtelijk 
uitvoeringsplan (RUP) voor het gebied. De opmaak 
en de goedkeuringsprocedure van het RUP sleepten 
behoorlijk lang aan, onder andere omdat er bijkomende 
studies nodig waren met betrekking tot de mobiliteit. 
Omwille van langdurige administratieve procedures 
werd het project ook ingehaald door nieuwe regelgeving 
die voorzag in de verplichting om een MER-screening 

Site  Schellebelle Bellekouter Vlietberg Dendermonde
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uitgesproken en kwam de intercommunale op deze 
manier in bezit van zo’n bijkomende 3 hectare grond. 
Over de onteigening van ongeveer 1,35 hectare werd 
door de rechtbank nog geen uitspraak gedaan.

Overdrachten
Met betrekking tot de door DDS gerealiseerde 
verkavelingen en bedrijventerreinen zijn er (mondelinge) 
afspraken dat de gemeenten, eenmaal de verkavelingen 
en terreinen uitverkocht zijn, instaan voor het 
onderhoud, beheer en herstel van de publieke ruimte 
en infrastructuur. In nagenoeg alle gevallen worden 
deze afspraken correct uitgevoerd. Bij onverwachte 
problemen, die niet kaderen in het gebruikelijke 
onderhoud of beheer, gebeurt het dat de oplossing voor 
het gestelde probleem wordt doorgeschoven. Om aan 
deze onduidelijke situatie een einde te stellen, nam DDS 
de volgende beslissing: 

1. inventarisatie van alle gronden en infrastructuur in 
afgewerkte verkavelingen en bedrijventerreinen

2. kosteloze overdracht van infrastructuur, wegen, 
groenzones, … met een publiek karakter via notariële 
akte aan de gemeenten

De intercommunale nam hiervan kennis, maar kon 
voorlopig doorgaan met de procedures en deed aan 
de eigenaars van de resterende gronden in het gebied 
een laatste officieel bod tot minnelijke aankoop, zoals 
wettelijk verplicht bij een procedure tot onteigening. 
Met twee eigenaars kon DDS via deze weg nog een 
akkoord bereiken.

Na het aflopen van het laatste officieel bod in 
januari 2015 besloot de intercommunale om met de 
gerechtelijke fase – procedure voor de vrederechter – 
van de onteigening te wachten tot er meer nieuws 
kwam van de Raad van State rond de vordering tot 
nietigverklaring die door de bouwpromotor was 
ingesteld. Pas begin 2016 ontving de intercommunale 
het auditoraatsverslag waarin de Auditeur aan de 
Raad van State voorstelde om de vordering tot 
nietigverklaring te verwerpen. De tegenpartij besloot 
daarop om de verdere behandeling van haar verzoek 
tot nietigverklaring stop te zetten om een arrest van de 
Raad van State te vermijden. 

De procedure tot onteigening werd vervolgens 
hernomen en de intercommunale herhaalde haar laatste 
minnelijk bod aan de eigenaars van de overblijvende 
gronden. Nadat met geen enkele partij nog een 
akkoord kon worden bereikt, werd overgegaan tot 
dagvaarding. In maart en mei 2016 werd voor een deel 
van de gronden door de vrederechter de onteigening 

Giezeveld, Wetteren
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bleken gesloten te zijn. Deze gronden met een totale 
oppervlakte van ongeveer 7.431 vierkante meter 
werden in 2017, na overleg met het gemeentebestuur, 
te koop aangeboden als tuin- en weidegrond aan de 
aanpalende eigenaars.

3. aanbieden van restgronden, die om bepaalde 
redenen niet werden verkocht en die niet bestemd 
zijn als publieke ruimte, aan de aangelanden 
voor een verkoopprijs die rekening houdt met de 
meerwaarde die de aangelande al dan niet verwerft 
op zijn oorspronkelijke eigendom. Bij gebrek aan 
interesse bekijkt DDS of het opportuun is om de 
gronden in eigendom te houden of te herbestemmen 
als publieke ruimte en om die reden alsnog over te 
dragen aan de gemeente.

De intercommunale startte in 2014 met de 
inventarisatie van de wegenis, groenzones en 
infrastructuren in de afgewerkte verkavelingen met de 
bedoeling om de zones met een publiek karakter over te 
dragen aan de gemeente en eventuele geïdentificeerde 
onverkochte restgronden die niet bestemd zijn als 
publieke ruimte aan te bieden aan aangelanden. 

De raad van bestuur van DDS besliste in 2017 om 
de overdracht van wegenis en groenzones goed te 
keuren van de verkaveling Meerskant in Lebbeke en de 
verkaveling Dorp en Prinsenhof in Wetteren.

Tijdens de inventarisatie van de wegenis en groenzones 
in de door DDS begin jaren ’90 gerealiseerde verkaveling 
Giezeveld in Wetteren werden ook een aantal rest-
gronden geïdentificeerd die buiten de verkaveling 

Giezeveld, Wetteren



32

Recreatiedomein Nieuwdonk, Berlare



Missie

33

TOERISME EN RECRE ATIE

DDS wil bijdragen tot de toeristische en recreatieve ontwikkeling 
van de regio. Via de uitbating in de gemeente Berlare van het 
recreatiedomein Nieuwdonk wordt al vele jaren invulling gegeven 

aan deze doelstelling. Het Bijzonder Plan Van Aanleg (BPA) Nieuwdonk, 
alsook het nieuwe structuurplan voor Berlare geven weinig extra 
mogelijkheden aan de verdere ontwikkeling van dit recreatiedomein. DDS 
beperkt zijn rol, op het vlak van toerisme en recreatie, in eerste instantie 
tot investeringen.

Communicatie, beleidsvoorbereiding, uitwerken van arrangementen en 
dergelijke behoort tot het takenpakket van organisaties, zoals Toerisme 
Vlaanderen en Toerisme Oost-Vlaanderen.
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RESULTATEN VAN DE AFDELING 
TOERISME EN RECREATIE

Bezoekersaantallen 2017  
recreatiedomein Nieuwdonk
Ondanks een goede start in de maand mei met 
12.333 bezoekers tijdens het Hemelvaartweekend 
bij temperaturen tot 32 graden Celsius daalde het 
aantal betalende bezoekers van Nieuwdonk in 
het zomerseizoen met 11,5% ten opzichte van het 
gemiddelde van 52.000 bezoekers tijdens de afgelopen 
vijf jaar. 

Het aantal betalende bezoekers lag in de periode juli-
augustus, wanneer de toegang elke dag betalend is, 
zelfs iets lager dan in de periode mei-juni waarin enkel 
tijdens weekends, feest- en met uitzondering enkele 
weekdagen inkomgeld moet worden betaald.  

In juli en augustus waren er slechts zes zonnige, warme 
(25 graden of meer) weekenddagen (inclusief brug- en 
feestdagen) die op Nieuwdonk bepalend zijn voor een 
succesvol seizoen, tegenover negen weekdagen in de 
periode mei-juni. 

Spreiding bezoekers
Tijdens het zomerseizoen werden 27.875 tickets voor 
volwassenen, 12.687 tickets voor kinderen, 1.518 tickets 
voor zestigplussers en 3.977 tickets voor schoolgroepen 
verkocht. Gedurende het jaar kwamen op het domein 
ook 844 duikers langs.

 2017 2016 2015 2014 2013 2012

Betalende bezoekers: 46.057 53.779 49.258 36.092 59.536 61.451

Parkingtickets: 8.409 10.197 10.472 7.450 10.630 9.086
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In februari 2017 diende de Vlaamse Landmaatschappij 
de bouwaanvraag in voor de eerste reeks 
inrichtingswerken (de zones Hemelse Rij en Heykens). 
De werken omvatten onder meer het kappen van 
populieren, het (her)aanleggen van een stuw voor het 
beheer van het waterpeil, het ontslibben en verbinden 
van sloten, het herprofileren van de oevers van sloten, 
de aanleg van een weg in functie van toekomstig 
natuurbeheer en het afgraven van enkele percelen 
om de ontwikkeling van waterriet te bevorderen. De 
uitvoering van de werken is gepland voor het begin van 
de zomer in 2018.

In september 2016 keurde de raad van bestuur van 
de intercommunale ook zijn deelname goed aan de 
opmaak van een gebiedsgericht natuurbeheerplan 
voor het projectgebied ‘Berlare Broek – Donkmeer’. 
Het natuurbeheerplan zal maatregelen voorstellen 
om de realisaties van het natuurinrichtingsproject 
duurzaam te beheren en is ruimer opgevat dan enkel 
natuur- en bosbeheer. Het natuurbeheerplan houdt 
naast het ecologisch streefdoel eveneens rekening 
met economische (houtopbrengst, jachtpacht, …) 
en sociale aspecten (recreatieve, natuureducatieve 
meerwaarde, …). Een studiebureau startte in 2017 met 
het uitwerken van de beheermaatregelen voor het 
gezamenlijk en gebiedsgericht natuurbeheerplan. 

Materieel
In 2017 kocht DDS een nieuwe kleine tractor met 
maaidek aan van het merk New Holland voor een 
bedrag van 26.499 euro (inclusief btw) ter vervanging 
van de oude zitmaaier. 

Natuurinrichtingsproject  
Berlare Broek – Donkmeer
Het natuurinrichtingsproject ‘Berlare Broek – Donkmeer’ 
omvat grootschalige inrichtingswerken in een natuur-
gebied van 397 hectare met het oog op het behoud, 
herstel en de opwaardering van de natuur en het 
natuurlijk milieu. 

Intercommunale DDS is samen met de gemeente Berlare, 
vzw Durme, het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) en 
de Polder tussen Schelde en Durme partner in het natuur-
inrichtingsproject (NIP) ‘Berlare Broek – Donkmeer’ dat 
wordt gecoördineerd door de Vlaamse Landmaatschappij 
(VLM). Het recreatiedomein Nieuwdonk en de 
omliggende bossen van de inter communale maken 
met een oppervlakte van 155 hectare deel uit van het 
projectgebied van het natuurinrichtingsproject. De raad 
van bestuur gaf eind 2015 zijn goedkeuring voor de door 
de VLM voorgestelde inrichtingswerken.

T O E R I S M E  E N  R E C R E AT I E

OMTRENT 
TOERISME EN RECREATIE

Oeverzwaluwwand, Nieuwdonk
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Concessie cafetaria en feestzaal
In 2017 ging de intercommunale op zoek naar een 
nieuwe concessiehouder voor de uitbating van de 
horecagelegenheid op het recreatiedomein voor 
de periode 2018-2024. De indieningsperiode voor 
kandidaturen liep tot 3 oktober 2017. De raad 
van bestuur van de intercommunale besloot op 
19 oktober 2017, na beoordeling van het ingediende 
dossier, om de concessie toe te wijzen aan de bvba Jost. 
De naam van de horecagelegenheid zal door de  
nieuwe concessiehouder worden omgedoopt tot  
‘De Zonnevallei’.
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Nieuw kunstwerk 
siert bodem van 
Nieuwdonk

Op zaterdag 11 november 2017 werd voor de 
derde keer op rij een kunstwerk neergeplant 
op de bodem van de watersportvijver op 

Nieuwdonk, beheerd door DDS. De intercommunale 
zet mee haar schouders onder dit initiatief van 
duikclub Profunda Diving, dat het duiktoerisme alleen 
maar ten goede kan komen. Het werk is van de hand 
van kunstenaar Pascal Dooms.

Algemeen directeur van DDS, Kris Verwaeren doopt het kunstwerk alvorens de tewaterlating.



Strategiemeeting DDS-Verko, 2017
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Het financieel beleid van de intercommunale DDS is gebaseerd op 
intercommunale solidariteit, gezonde solvabiliteit en liquiditeit, 
opbouw van reserves om de financiering van toekomstige projecten 

veilig te stellen, zelfbedruipendheid van de werking en garantie dat het 
statutair dividend voor de (gemeentelijke) aandeelhouders kan worden 
uitbetaald.

Noch aan de gemeenten, noch aan de burgers in het werkingsgebied 
vraagt de intercommunale periodieke financiële engagementen om de 
uitvoering van projecten van streekontwikkeling mogelijk te maken.

Essentieel voor het succes van DDS is de gedrevenheid, het 
professionalisme en de verantwoordelijkheidszin van zijn medewerkers 
en bestuurders. De intercommunale dient dus alle noodzakelijke 
initiatieven te nemen die er kunnen voor zorgen dat zowel medewerkers 
als bestuurders zich professioneel omkaderd voelen, tevreden zijn en dat 
zij het evenwicht vinden tussen hun professionele inzet enerzijds en hun 
privé- en familiaal leven anderzijds.

Het beleid van DDS is gericht op vertrouwen, openheid, bereikbaarheid, 
transparantie en neutraliteit. Dit vertaalt zich in het doen en handelen 
van de organisatie. Daarnaast besteedt DDS ook zeer veel energie, tijd en 
creativiteit aan informatisering en communicatie in al haar vormen.

ONDER S TEUNENDE DIENS TEN
F I N A N C I Ë N ,  P E R S O N E E L ,  C O M M U N I C AT I E  E N  I N F O R M AT I C A
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O N D E R S T E U N E N D E  D I E N S T E N
F I N A N C I Ë N ,  P E R S O N E E L ,  C O M M U N I C AT I E  E N  I N F O R M AT I C A

Engagement  
en verantwoordelijkheid
Essentieel voor het succes van DDS is de gedrevenheid, 
het professionalisme en de verantwoordelijkheidszin 
van de medewerkers. Daarom voorziet het beleidsplan 
van DDS in het nemen van initiatieven die noodzakelijk 
zijn om er voor te zorgen dat medewerkers zich 
professioneel omkaderd voelen, tevreden zijn en 
het evenwicht vinden tussen hun professionele inzet 
enerzijds en hun privéleven anderzijds.

Aandacht voor medewerkers

Na de cao-onderhandelingen van 2015 volgde in 2016 
een aanpassing in het voordeel van de werknemers. 
Bovendien biedt DDS sinds 2016 een aantal nieuwe 
vergoedingen: elektronische ecocheques, een prestatie-
premie en anciënniteitspremie. In het kader van de 
ecologische voetafdruk ontvangen personeelsleden die 
met de fiets naar het werk komen een fiscaalvriendelijke 
fietsvergoeding.

Zuinigheid  
en financiële gezondheid
Intercommunale DDS is financieel gezond en heeft een 
gunstige liquiditeitspositie, een uitgesproken sterke 
solvabiliteit en realiseert voor haar aandeelhouders 
van oudsher een mooi rendement op het ingebrachte 
kapitaal.

Financiële optimalisaties

Het beleidsplan voorziet een evaluatie en indien nodig 
een heraanbesteding van de zogenaamde ‘kleine 
contracten op afroep’. Na de succesvolle aanbesteding 
van dranken in 2014, mobiele en vaste telefoonkosten 
in 2015, poetsproducten en -benodigdheden en 
kantoormateriaal in 2016, heeft DDS in 2017 het 
contract van de copiers bestudeerd.

Vennootschapsbelasting

Omwille van de programmawet van 19 december 2014 
is intercommunale DDS sinds het boekjaar 2015 onder-
worpen aan de vennootschapsbelasting en niet langer 
aan de rechtspersonenbelasting. In 2016 heeft DDS 
de eerste aangifte in de vennootschapsbelasting 
succesvol ingediend. De afdeling Financiën maakte 
de boekhouding conform aan de vereisten van de 
vennootschapsbelasting.

Communicatie-
aanbod
Om het wonen en 
werken in eigen streek 
te promoten, gaf inter-
communale DDS in 2017 
een infokrant uit die in 
woord en beeld ruim 
aandacht besteedde 
aan de eerste jobbeurs 
die Stad Dendermonde 
organiseerde, alsook aan de 
ondernemingen die op de 
door de DDS ontwikkelde 
bedrijventerreinen voor 
tewerkstelling zorgen. 

Naast de DDS-infokrant vormen de website, elektro-
nische nieuwsbrieven met een beknopte samen-
vatting van de besluiten van de raad van bestuur, 
persmomenten en persberichten, organisatie van en 
deelname aan infomeetings en overlegmomenten 
belangrijke info- en communicatiekanalen om in dialoog 
te treden met burgers, ondernemingen, beleidsmakers, 
collega-intercommunales en persmedewerkers. 

In 2017 werd de vormgeving van de DDS-website 
volledig vernieuwd. De webstek baadt voortaan in een 
nieuw hedendaags kleedje.

OMTRENT FINANCIËN, PERSONEEL, 
COMMUNICATIE EN INFORMATIE

1

www.dds-verko.be/dds
Economische expansie  |  Grondbeleid  |  Woningbouw  |  Recreatiedomein Nieuwdonk

nummer 36
maart 2017

Wonen en werken in eigen streek. 
Wie droomt er niet van? 

Op donderdag 30 maart stellen 
enkele Dendermondse bedrijven zich
zelf en hun vacatures aan jou voor. 
Kom naar jobbeurs Dendermonde 
en ontdek de meer waarde van een 
boeiende job dicht bij huis.  

Via de realisatie van bedrijven
terreinen biedt intercommunale DDS 
al meer dan 45 jaar ondernemingen 
de kans om zich te ontwikkelen in 
de regio DendermondeWetteren 
en te profileren als een interessante 

de jobbeurs die Stad Dendermonde 
organiseert. Lokale ondernemers 
zullen potentiële werknemers graag 
inspireren met hun succesverhalen en 
overtuigen van de meerwaarde van 
een boeiende job dicht bij huis. 

Hieronder vind je alvast een overzicht 
van enkele deelnemende bedrijven.  
Bekijk via 
www.dendermonde.be/jobbeurs  
het volledige overzicht.

Deelnemende bedrijven

ALGEMEEN ZIEKENHUIS 
SINT-BLASIUS, DENDERMONDE
www.azsintblasius.be

ATS TECHNICS,  
ZWAARVELD HAMME 
www.atsgroep.be

ATS Technics is een installatiebedrijf 
gespecialiseerd in industriële 
leidingen (inox), industriële koeling en 
klimatisatie. De onderneming behoort 
tot de ATS Groep die meer dan 
600 personeelsleden tewerkstelt op 
verschillende locaties in België.

Vacatures: koeltechnisch monteur, 
koeltechniekerhersteller voor 
industriële installaties en meewerkend 
voorman piping

FIT THINGS,  
HOOGVELD DENDERMONDE 
www.fitthings.be

Fit Things is een familiale startup die 
zich sinds 2016 ontwikkeld heeft uit 

JOBBEURS DENDERMONDE  
PROMOOT WERKEN IN EIGEN STREEK

#GO4LOCAL

REGIO DENDERMONDE
30 MAART HANGAR 43

JOBBEURS

De jobbeurs vindt plaats op 
donderdag 30 maart 2017  

van 10u tot 19u in Hangar 43  
in Baasrode. 

werkgever. Alleen al in Dendermonde 
zorgen een 150tal ondernemingen 
op de door DDS ontwikkelde 
terreinen Hoogveld, Hoogveld J en 
Steenkaaistraat (Baasrode) voor heel 
wat tewerkstelling, vaak aan mensen 
afkomstig uit de regio, want wonen 
en werken in eigen streek is een zeer 
waardevolle combinatie: minder last 
van files en meer quality time voor 
jezelf en je gezin.  

Op donderdag 30 maart 2017 
kunnen talentvolle ondernemers en 
werknemers elkaar ontmoeten op 

INTERSIG,  
HOOGVELD DENDERMONDE 
www.intersig.be

Intersig behoort tot de grootste 
onafhankelijke fabrikanten van beton
wapeningsstaal ter wereld. Het bedrijf 
verhuisde in 2000 van Wieze naar een 
gloednieuw complex van 60.000 m² 
op Hoogveld Dendermonde. Intersig 
vormt samen met het bedrijf Van 
Merksteijn één sterke groep die 
beschikt over 3 productieeenheden 
in België, Nederland en Frankrijk en 
15 andere vestigingen verspreid over 
heel Europa. 

Vacatures: medewerkers afstand
houder afdeling, labo en dispatch  

IT1, STEENKAAISTRAAT  
BAASRODE 
www.it1.be

Met meer dan 21 jaar professionele 
ervaring biedt ICTbedrijf IT1 aan 

drukkerij Roose. Het bedrijf lanceerde 
recent Slimbox: een compacte 
machine die op heel eenvoudige wijze 
dozen op maat snijdt. Voor dit project 
legt de onder neming zich toe op de 
ontwikke ling van hardware, software, 
elektronica en een bijhorende app. 

Vacatures: projectmanager, technieker, 
trainer en account manager

DDS-VERKO,  
BEVRIJDINGSLAAN APPELS 
www.ddsverko.be

Intercommunale DDS staat in voor 
de sociaaleconomische ontwikkeling 
van de regio DendermondeWetteren. 
DDS vertaalt dit in een permanente 
zorg voor tewerkstelling en een 
kwalitatieve woonomgeving. In dit 
kader zorgt de organisatie voor de 
ontwikkeling van bedrijventerreinen, 
woonprojecten en toerisme. 

Vacatures: verantwoordelijke 
infrastructuurontwerp en 
werfopvolging en communicatie
medewerker (tijdelijk contract)

Zusterorganisatie Verko staat in voor 
alle aspecten van afvalbeleid in de 
streek.

Vacatures: ophalers, chauffeurs 
huisvuilwagen en chauffeurs wiellader 

organi saties een totale dienst
verlening op vlak van ICTinfra
structuur en diensten, website 
develop ment, audio visuele 
oplossingen en opleidingen.

Vacatures: first line support,  
ICT inside sales, system engineer 
(junior en senior), freelance trainer 
technische ICTvakken en freelance 
installateur audiovisuele oplossingen  

LANSWEEPER, GREMBERGEN 
www.lansweeper.com

NEBIM,  
HOOGVELD DENDERMONDE 
www.nebim.eu

De Nebim Groep is verantwoordelijk 
voor de verkoop en service van Volvo 
trucks in België en Volvo en Renault 
trucks in Nederland. Om deze missie 
te kunnen realiseren, beschikt het 
bedrijf over 4 Belgische vestigingen, 
waaronder de site in Dendermonde en 
3 Nederlandse vestigingen.

Vacatures: ervaren 
vrachtwagenmekanieker voor site 
Dendermonde   

vervolg op pag. 2

Deelname jobbeurs Dendermonde 2017
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Het spreekt voor zich dat het intergemeentelijk samenwerkingsverband op 
dit vlak een voorbeeldfunctie heeft. DDS zal dus alle initiatieven nemen die 
kunnen bijdragen tot een grotere duurzaamheid op het vlak van wonen, 

werken en recreëren. Daarnaast zal men in de eigen bedrijfsuitoefening elk 
aspect van de werking, op het vlak van duurzaamheid, grondig controleren en zo 
nodig aanpassen en aanpakken.

Missie

DUUR Z A AMHEID

OMTRENT DUURZAAMHEID

FRGE
In 2012 werd een samenwerkingsovereenkomst 
afgesloten tussen het Fonds ter Reductie van de Globale 
Energiekost (FRGE) en DDS, waarbij DDS als Lokale 
Entiteit zorgde voor de verspreiding van leningen voor 
energiebesparende investeringen in het werkingsgebied.

In de loop van 2015 nam vzw BEA deze activiteit over. 
Tot 27 december 2017 heeft intercommunale DDS de 
opvolging verzorgd van de leningen die vóór 2015 werden 
afgesloten. Vanaf 27 december 2017 werd deze taak 
overgedragen aan het Participatiefonds. Op datum van 
de overdracht waren er nog 100 openstaande leningen 
voor een totaalbedrag van 163.924,93 euro; 108 leningen 
werden reeds volledig terugbetaald.  
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FINANCIEEL VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR

VERSLAG VAN DE COMMISSARIS

BALANS

RESULTATENREKENING

TOELICHTING

SOCIALE BALANS

WAARDERINGSREGELS
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FINANCIEEL VERSLAG VAN
DE RAAD VAN BESTUUR

Mevrouw,
Mijnheer,

Hierbij hebben wij de eer u verslag uit te brengen bij de jaarrekening 2017 van onze maatschappij.

Deel I: De jaarbalans op 31 december 2017
 

A. Het actief van de maatschappij

1. De Materiële vaste activa bedragen € 25.465.199,92 en zijn als volgt samengesteld:

1.1. De post Terreinen en gebouwen (niet vatbaar voor verkoop gezien hun karakter
  van openbaar nut) ondergaat wijzigingen wegens: 

a. Investeringen ten bedrage van € 0,00  
b. Afschrijvingen ten bedrage van € -200.651,89 
  € -200.651,89 

 
1.2. De post Installaties, machines en uitrusting vermindert ingevolge: 

a. Investeringen ten bedrage van  € 0,00 
b. Afschrijvingen ten bedrage van  € -169.045,58 
  € -169.045,58 

 
1.3. De post Meubilair en rollend materieel stijgt ingevolge: 

a.  Investeringen ten bedrage van € 29.361,39 (1) 
b. Afschrijvingen ten bedrage van  € -13.659,12 
  € 15.702,27 

 
1.4. De post Overige materiële vaste activa daalt ingevolge: 

a. Investeringen ten bedrage van € 254.927,05 (2) 
b. Afschrijvingen ten bedrage van € -823.636,68
c. Overboeking ten bedrage van  € -659,09 
  € -569.368,72 

 
1.5. De post Activa in aanbouw is gewijzigd ingevolge:

a. Investeringen ten bedrage van € 1.624.317,35 (3) 
b. Overboeking ten bedrage van € -100,00  
  € 1.624.217,35 

2. De post Financiële vaste activa ondergaat geen wijzigingen.
 
3. De post Vorderingen op meer dan één jaar daalt met € 25.733,14. Het betreft een daling door de  

overboeking van de tranche die binnen het jaar vervalt van de lening toegestaan aan Fiber Invest met als 
einddatum 31 december 2024.

(1) Kantoorautomatisatie € 7.461,39
(1) Tractor Nieuwdonk € 21.900,00
(2) Aanpassingswerken gebouw Hoogveld 58, Dendermonde € 207.189,50
(2) Parking Hoogveld J, Dendermonde € 47.737,55
(3) Hekkerstraat V, Wetteren € 1.247.060,80
(3) Oud Gemeentehuis, Serskamp € 275.483,18
(3) Begijnhof, Dendermonde € 101.773,37 
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4. De Voorraden zijn gestegen met € 859.013,47. De stijging is voornamelijk te verklaren door aankopen voor 
Vlietberg Dendermonde, Vantegem III Wetteren en Meerbos Wichelen. De voorraad van Diepenbroek Wetteren, 
D’Helst II Lebbeke en Hoogveld J Dendermonde dalen daarentegen door gerealiseerde verkopen.

 
 De historiek van de voorraden onroerende goederen, bestemd voor verkoop, ziet er op 31.12.2017 als volgt uit:

  2016 2017 toename +/afname - 

 Bedrijventerreinen € 3.390.801,51 € 3.263.621,61 -€ 127.179,90 

 Grondbeleid en Woningbouw € 5.084.590,55 € 6.070.783,92 € 986.193,37 

 Totaal € 8.475.392,06 € 9.334.405,53 € 859.013,47 
 

5. De post Handelsvorderingen daalt met € 38.146,83 tot € 21.513,25.  
 
6. De post Overige Vorderingen daalt met € 10.772,70 tot € 172.840,70.
 Het bedrag omvat: financieringsfonds groepsverzekering (€ 89.330,53); voorschotten personeel (€ 11.984,76); 

huurgelden (€ 10.479,01); nog te ontvangen intresten (€ 2.018,93); de tranche 2018 van het krediet toegestaan 
aan Fiber Invest (€ 25.733,14); terug te vorderen vennootschapsbelasting 2016 (€ 310,92); terug te vorderen 
btw (€ 20.882,99); nog te ontvangen pachten (€ 1.356,97); nog te factureren sommen (€ 10.123,23) en terug te 
vorderen verzekeringen (€ 620,22).

 
7. De posten Geldbeleggingen (€ 9.032.142,30) en Liquide middelen (€ 8.634.005,61) zullen worden aangewend 

voor toekomstige projecten, voor de realisatie van de aangelegde provisies en andere activiteiten van de 
vereniging in de loop van de komende jaren. Het bedrag zal ook worden gebruikt ter betaling van onder meer de 
leveranciers, loon- en sociale verplichtingen. Er werd voornamelijk geopteerd voor een korte beleggingstermijn.

 
8. De Overlopende rekeningen (€ 305.987,01) omvatten naast de voorafbetaalde kosten 2018 ook de nog te 

ontvangen intresten op beleggingen.

B. Het passief van de maatschappij 
 (of hoe het actief is gefinancierd) 
 
1. Het Geplaatst kapitaal bedraagt € 1.082.950,00 en is volledig volstort en onveranderd tegenover 2016.
 
2. De Uitgiftepremies (Provincie Oost-Vlaanderen) bedragen € 221.443,27 en blijven ongewijzigd in 2017.
 
3. De Herwaarderingsmeerwaarden verminderen met € 30.758,69 door de overboeking van het afgeschreven 

gedeelte van de meerwaarden naar de reserves.
 
4. De Reserves nemen toe met € 683.414,55 vanwege enerzijds de overboeking van het afgeschreven gedeelte van 

herwaarderingsmeerwaarden (€ 30.758,69) naar de beschikbare reserves en anderzijds door toevoeging aan de 
beschikbare reserves van het resultaat van het boekjaar (€ 652.655,86).

 
5. De Kapitaalsubsidies nemen toe met € 10.291,41 door de ontvangst van een nieuwe subsidie voor het Begijnhof 

Dendermonde enerzijds (€ 24.201,24) en door de afschrijving van de bestaande subsidies met hetzelfde 
percentage als het materiële vaste activa waarop de subsidies betrekking hebben anderzijds (-€ 13.909,83).

 
6. De rubriek Voorzieningen voor risico’s en kosten neemt toe met € 192.539,72 tengevolge:

6.1 Voorzieningen voor grote herstellings- en/of onderhoudswerken € 254.368,38
6.2. Voorzieningen voor nog uit te voeren werken met betrekking tot -€ 62.403,20
 de projecten Economische Expansie en Grondbeleid 
6.3.  Voorzieningen voor overige risico’s en kosten € 574,54
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7. De rubriek Uitgestelde belastingen bedraagt € 206.132,78 en heeft betrekking op het nog niet belaste 
gedeelte van de kapitaalsubsidies.

 
8. De Schulden op meer dan één jaar bedragen € 0,00 en verminderen met € 225.802,98 door de overboeking 

naar de rubriek “schulden die binnen het jaar vervallen”.
 
9. De Schulden op ten hoogste één jaar bedragen € 1.118.928,10 en nemen toe met € 152.999,62. 
 Dit door een stijging van de schulden die binnen het jaar vervallen (+€ 11.100,96); de handelsschulden 

(+€ 106.824,44); de belastingen (+€ 42.030,77) en de overige schulden (+€ 66.658,33). De ontvangen 
vooruitbetalingen (-€ 63.000) en de sociale schulden (-€ 10.614,88) nemen daarentegen af.

 
10. De Overlopende rekeningen bedragen € 112.317,73 en omvatten voornamelijk de vooraf ontvangen 

huurgelden.
 
Het totaal van de balans bedraagt € 53.254.265,71; wat een stijging inhoudt ten bedrage van € 789.122,02.
 

Deel II: De resultatenrekening 2017 

A. De kosten 
 
1. De Bedrijfskosten nemen toe van € 3.712.670,06 in 2016 tot € 5.144.673,26 in 2017;  

hetgeen per saldo +€ 1.432.003,20 betekent.

 Deze stijging vindt zijn oorsprong in:

A. Een toename van de post Handelsgoederen met € 1.373.232,55.
 
B. Een stijging van de post Diensten en diverse goederen met € 69.599,54; dit voornamelijk door een 

stijging van de onderhouds- en herstellingskosten en van de kosten voor de ontwikkeling van de nieuwe 
bedrijfswebsite.

 
C. Een daling van de post Bezoldigingen en sociale lasten met -€ 43.357,48. 

De vacature voor de functie van verantwoordelijke werfopvolging en infrastructuurontwerp werd pas in 
2018 ingevuld.

 
D. Een stijging van de Afschrijvingen en waardeverminderingen (€ 16.554,73).
 
E. De Voorzieningen bedragen € 192.539,72 en stijgen met € 23.026,68 ten opzichte van 2016.  

Er wordt € 265.951,58 aan de voorzieningen toegevoegd en € 73.411,86 besteed.
 
F. Een daling van de Andere bedrijfskosten met -€ 7.052,82. De andere bedrijfskosten, ten bedrage  

van € 19.850,02; vertegenwoordigen de kosten van de Jaarvergadering (€ 6.149,27) en diverse  
taksen (€ 13.700,75).

 
2. De Financiële kosten bedragen € 3.700,24 en verminderen met € 1.732,48 in vergelijking met 2016;  

dit door de daling van het bedrag van de uitstaande leningen ten opzichte van vorig jaar.
 
3. De Belastingen stijgen met € 74.524,67 tot € 390.725,30. Deze stijging is voornamelijk te verklaren door een 

hoger resultaat en een daling van het wettelijk percentage voor de notionele intrestaftrek.
 
4. Het Totaal der kosten bedraagt € 5.539.098,80.
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B. De opbrengsten 
 
1. De Bedrijfsontvangsten stijgen van € 4.288.253,55 in 2016 tot € 6.263.435,82 in 2017;  

hetgeen per saldo +€ 1.975.182,27 betekent.
 
 Deze stijging vindt zijn oorsprong in:
 

A. Een stijging van de post Omzet met € 1.244.690,19.
 Deze stijging is voornamelijk het gevolg van een hogere omzet van de afdeling Economische Expansie.
 
B. De Wijziging in de voorraad van de projecten Grondbeleid en Woningbouw en Economische Expansie stijgt 

met € 1.064.813,46.

C. Er zijn geen Geproduceerde vaste activa.
 
D. Een afname van de post Andere bedrijfsontvangsten met € 334.321,38.
 Deze post betreft onder meer: huurgelden en pachten (€ 1.893.079,55); opstalvergoeding Solar  

(€ 40.270,55) en loontussenkomsten (€ 28.652,88) en dadingen en boetes (€ 99.175,36). De daling is 
voornamelijk te wijten aan de meerwaarde op de verkoop van het jachthuis te Nieuwdonk in 2016.

 
2. De Financiële opbrengsten dalen van € 122.252,49 in 2016 tot € 83.598,85 in 2017.
 Deze daling is te verklaren door de lagere rentevoet op beleggingen (-€ 38.653,64).
 
3. De Onttrekking aan de uitgestelde belastingen bedraagt € 7.162,48.
 
4. Het Totaal der opbrengsten bedraagt € 6.354.197,16.

C. Te bestemmen winst

Na het aanleggen van de nodige voorzieningen en het boeken van de noodzakelijke afschrijvingen waartoe door de 
raad van bestuur werd besloten, bedraagt de te BESTEMMEN WINST van het boekjaar € 815.098,36 (tegenover  
€ 625.041,07 in 2016).

De verdeling hiervan zal, onder voorbehoud van goedkeuring door de Algemene Vergadering, cfr. de statuten  
als volgt geschieden:

1. Dividend aan de aandeelhouders A,B en F
 15% op 1.082.950  € 162.442,50
2. Saldo naar de beschikbare reserve € 652.655,86

  € 815.098,36

Tenslotte wordt u medegedeeld dat: 
 
1. De intercommunale DDS zich borg stelt voor de meeste leningen van Verko. Op deze manier kan Verko 

goedkoper lenen op de markt. De borg slaat op de materiële vaste activa van onze maatschappij.
 
2. Sinds het afsluiten van het boekjaar heeft de raad van bestuur geen kennis gekregen van feiten die aan de 

intercommunale een ernstig nadeel kunnen berokkenen.

 Dendermonde, 13 februari 2018
 
 Kris Verwaeren 
 Algemeen directeur DDS 
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VERSLAG VAN DE COMMISSARIS
AAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN

DENDER DURME SCHELDE (DDS)
intergemeentelijk samenwerkingsverband

OVER HET BOEKJAAR
AFGESLOTEN OP 31 DECEMBER 2017

In het kader van de wettelijke controle van de jaarrekening van het intergemeentelijk samenwerkingsverband 
intercommunale Dender, Durme, Schelde (DDS) leggen wij u ons commissarisverslag voor. Het verslag omvat ons 
oordeel over de controle van de jaarrekening, alsook onze bevindingen betreffende de overige door de wet- en 
regelgeving gestelde vereisten.

Wij werden als commissaris benoemd door de Algemene Vergadering van 14 juni 2016. 
Het huidige mandaat zal eindigen op datum van de Algemene Vergadering, beraadslagend over de jaarrekening van 
boekjaar 2018.

Verslag over de controle van de jaarrekening – oordeel zonder voorbehoud 
Wij hebben de wettelijke controle uitgevoerd van de jaarrekening van het intergemeentelijk 
samenwerkingsverband DDS (omvattende de balans op 31 december 2017, de resultatenrekening afgesloten op die 
datum en de toelichting) met een balanstotaal van € 53.254.265,71 en waarvan de resultatenrekening afsluit met 
een winst van het boekjaar van € 815.098,36.  

Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van het vermogen en de financiële toestand van het 
intergemeentelijk samenwerkingsverband DDS per 31 december  2017, alsook van de resultaten over het boekjaar 
dat op die datum  afgesloten is, in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig 
referentiestelsel.

Basis voor het oordeel zonder voorbehoud  
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens de internationale controlestandaarden (ISA’s). 
De verantwoordelijkheden, voortvloeiend uit deze standaarden, zijn beschreven in dit verslag.

Wij hebben alle deontologische regels, relevant voor de controle van een jaarrekening in België, nageleefd.

Het bestuursorgaan en haar vertegenwoordigers hebben de voor onze controle vereiste ophelderingen en 
inlichtingen verschaft.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel.

Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan voor het opstellen van de jaarrekening  
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen van de jaarrekening die een getrouw beeld geeft in 
overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel. Het bestuursorgaan 
is tevens verantwoordelijk voor het implementeren van de interne beheersing die het noodzakelijk acht voor het 
opstellen van de jaarrekening, die geen afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of van fouten.

Bij het opstellen van de jaarrekening dient het bestuursorgaan zich uit te spreken over alle aangelegenheden, 
verband houdend met de continuïteit.
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Verantwoordelijkheid van de commissaris voor de controle van de jaarrekening  
Op basis van onze controlewerkzaamheden dienen wij een oordeel over de jaarrekening tot uitdrukking te brengen. 
Wij dienen een redelijke mate van zekerheid te bekomen dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang 
bevat, ingevolge fraude of fouten. 
Daarbij passen wij een professionele oordeelsvorming toe.

Verder voeren wij onder andere de volgende werkzaamheden uit:

• Het identificeren en inschatten van de risico’s dat de jaarrekening een materiële afwijking bevat ingevolge fraude 
of fouten, het plannen en uitvoeren van controlewerkzaamheden die inspelen op deze risico’s.

• Het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing teneinde richting te geven aan de te plannen werkzaamheden.

• Het beoordelen van de geschiktheid van de door het bestuursorgaan gehanteerde grondslagen voor financiële 
verslaggeving en van de gemaakte schattingen.

• Het beoordelen van de aanvaardbaarheid van de door het bestuursorgaan gehanteerde 
continuïteitsveronderstelling.

• Het evalueren van de algehele presentatie, de structuur en de inhoud van de jaarrekening.

Daarbij communiceren wij met het bestuursorgaan over onze significante bevindingen.

Verslag betreffende overige door wet- en regelgeving gestelde eisen
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het naleven van de toepasselijke wetgeving, het decreet alsmede van 
de statuten en de voorschriften die van toepassing zijn op het voeren van de boekhouding. 

In het kader van ons mandaat en overeenkomstig de bijkomende norm bij de in België van toepassing zijnde 
internationale auditstandaarden (ISA’s) is het onze verantwoordelijkheid om in alle van materieel belang zijnde 
opzichten, de naleving van bepaalde wettelijke en reglementaire verplichtingen na te gaan. 

Op grond hiervan doen wij de volgende bijkomende verklaringen:  

• Wij hebben geen opdrachten verricht die onverenigbaar zijn met ons mandaat.

• Evenmin werden bijkomende opdrachten uitgevoerd, die wel verenigbaar zijn met de wettelijke controle.

• Onverminderd formele aspecten van ondergeschikt belang, werd de boekhouding gevoerd in overeenstemming 
met de in België van toepassing zijnde wettelijke en bestuursrechtelijke voorschriften.

• Wij dienen u geen verrichtingen of beslissingen mede te delen die in overtreding met de statuten, het decreet of 
het wetboek zijn gedaan of genomen.

Keerbergen, 20  april 2018
 
Dominique A. Vaes
Bedrijfsrevisor 
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ACTIVA 31.12.2017 31.12.2016

Bedragen Totalen Bedragen Totalen

VASTE ACTIVA

I. Oprichtingskosten - -

II. Immateriële vaste activa - -

III. Materiële vaste activa 25.465.199,92 24.764.346,49
A. Terreinen en gebouwen
B. Installaties, machines en uitrusting
C. Meubilair en rollend materieel
D. Leasing en soortgelijke rechten
E. Overige materiële vaste activa
F. Activa in aanbouw en vooruitbetalingen

7.144.682,96
169.045,59

34.812,95
-

15.935.058,44
2.181.599,98

7.345.334,85
338.091,17

19.110,68
-

16.504.427,16
557.382,63

IV. Financiële vaste activa 110.656,68 110.656,68
A. Verbonden ondernemingen

1. Deelnemingen
2. Vorderingen

B. Ondernemingen waarmee een deelnemingsverhouding  
     bestaat

1. Deelnemingen
2. Vorderingen

C. Andere financiële vaste activa
1. Aandelen
2. Vorderingen en borgtochten in contanten

-
-

-
-

-
110.656,68

-
-

-
-

-
110.656,68

VLOTTENDE ACTIVA

V. Vorderingen op meer dan één jaar 177.514,71 203.247,85
A. Handelsvorderingen
B. Overige vorderingen

-
177.514,71

-
203.247,85

VI. Voorraden en bestellingen in uitvoering 9.334.405,53 8.475.392,06
A. Voorraden

1. Grond- en hulpstoffen
2. Goederen in bewerking
3. Gereed product
4. Handelsgoederen
5. Onroerende goederen bestemd voor verkoop
6. Vooruitbetalingen

B. Bestellingen in uitvoering

-
-
-
-

9.334.405,53
-
-

-
-
-
-

8.475.392,06
-
-

VII. Vorderingen op ten hoogste één jaar 194.353,95 243.273,48
A. Handelsvorderingen
B. Overige vorderingen

21.513,25
172.840,70

59.660,08
183.613,40

VIII. Geldbeleggingen 9.032.142,30 10.834.556,19
A. Eigen aandelen
B. Overige beleggingen

-
9.032.142,30

-
10.834.556,19

IX. Liquide middelen 8.634.005,61 7.553.008,61

X. Overlopende rekeningen 305.987,01 280.662,33

TOTAAL DER ACTIVA 53.254.265,71 52.465.143,69

BALANS
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PASSIVA 31.12.2017 31.12.2016

Bedragen Totalen Bedragen Totalen

EIGEN VERMOGEN

I. Kapitaal 1.082.950,00 1.082.950,00
A. Geplaatst kapitaal
B. Niet-opgevraagd kapitaal (-)

1.082.950,00 1.082.950,00

II. Uitgiftepremies 221.443,27 221.443,27

III. Herwaarderingsmeerwaarden 168.431,39 199.190,08

IV. Reserves 41.153.132,78 40.469.718,23
A. Wettelijke reserve
B. Onbeschikbare reserves

1. Voor eigen aandelen
2. Andere
3. Bijzondere onbeschikbare reserve

C. Belastingvrije reserves
D. Beschikbare reserves

174.918,50

-
38.360.368,02

270.378,23
-

2.347.468,03

174.918,50

-
38.329.114,79

301.631,46
-

1.664.053,48

V. Overgedragen winst (+) of verlies (-)

VI. Kapitaalsubsidies 400.318,49 390.027,08

VII. Voorzieningen en uitgestelde belastingen 8.996.743,95 8.798.904,97
Voorzieningen voor risico’s en kosten
A. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen
B. Fiscale lasten
C. Grote herstellings- en onderhoudswerken
D. Milieuverplichtingen
E. Overige risico’s en kosten
Uitgestelde belastingen

-
-

4.514.545,44
-

4.276.065,73

8.790.611,17

206.132,78

-
-

4.260.177,06
-

4.337.894,39

8.598.071,45

200.833,52

SCHULDEN

VIII. Schulden op meer dan één jaar - 225.802,98
A. Financiële schulden

1. Achtergestelde leningen
2. Niet-achtergestelde obligatieleningen
3. Leasingschulden en soortgelijke schulden
4. Kredietinstellingen
5. Overige leningen

B. Handelsschulden
1. Leveranciers
2. Te betalen wissels

C. Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen
D. Overige schulden

-
-
-
-
-

-
-

-
-
-

225.802,98
-

-
-

IX. Schulden op ten hoogste één jaar 1.118.928,10 965.928,48
A. Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen
B. Financiële schulden

1. Kredietinstellingen
2. Overige leningen

C. Handelsschulden
1. Leveranciers
2. Te betalen wissels

D. Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen
E. Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen  
    en sociale lasten

1. Belastingen
2. Bezoldigingen en sociale lasten

F. Overige schulden

225.802,98

-
-

255.564,37
-
-

206.395,10
134.987,54
296.178,11

214.702,02

-
-

148.739,93
-

63.000,00

164.364,33
145.602,42
229.519,78

X. Overlopende rekeningen 112.317,73 111.178,60

TOTAAL DER PASSIVA 53.254.265,71 52.465.143,69
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KOSTEN 31.12.2017 31.12.2016

Bedragen Totalen Bedragen Totalen

II. Bedrijfskosten
A. Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen

1. Inkopen
2. Wijziging in de voorraad afname (+) toename (-)

B. Diensten en diverse goederen
C. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen
D. Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtings 
    kosten, op immateriële en materiële vaste activa
E. Waardeverminderingen op voorraden, 
    bestellingen in uitvoering en handelsvorderingen 
    (toevoegingen +) (terugnemingen -)
F. Voorzieningen voor risico’s en kosten 
    (toevoegingen +, bestedingen en terugnemingen -)
G. Andere bedrijfskosten
H. Als herstructureringskosten geactiveerde bedrijfskosten (-)
I.  Niet-recurrente bedrijfskosten

1.427.429,72
1.427.429,72

947.619,72
1.350.240,81

1.206.993,27

-

192.539,72
19.850,02

-
-

54.197,17
54.197,17

878.020,18
1.393.598,29

1.190.438,54

-

169.513,04
26.902,84

-
-

Totaal bedrijfskosten 5.144.673,26 3.712.670,06

V. Financiële kosten
A. Recurrente financiële kosten

1. Kosten van schulden
2. Waardeverminderingen op vlottende activa 
    (toevoegingen +) (terugnemingen -)
3. Andere financiële kosten

B. Niet-recurrente financiële kosten

3.700,24

-
-

3.700,24

-

5.432,72

-
-

5.432,72

-
Totaal financiële kosten 3.700,24 5.432,72

VIII. Belastingen op het resultaat
A. Belastingen 390.725,30 74.524,67

Totaal belastingen 390.725,30 74.524,67

IX. Winst van het boekjaar 815.098,36 625.041,07

ALGEMEEN TOTAAL 6.354.197,16 4.417.668,52

RESULTATENREKENING
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OPBRENGSTEN 31.12.2017 31.12.2016

Bedragen Totalen Bedragen Totalen

I. Bedrijfsopbrengsten
A. Omzet
B. Wijziging in de voorraad goederen in bewerking en
     gereed product en in de bestellingen in uitvoering
     (afname -) (toename +)
C. Geproduceerde vaste activa
D. Andere bedrijfsontvangsten
E. Niet-recurrente bedrijfsopbrengsten

3.293.715,40

859.013,47
-

2.110.706,95
-

2.049.025,21

-205.799,99
-

2.445.028,33
-

Totaal bedrijfsontvangsten 6.263.435,82 4.288.253,55

IV. Financiële opbrengsten
A. Recurrente financiële opbrengsten

1. Opbrengsten uit financiële vaste activa
2. Opbrengsten uit vlottende activa
3. Andere financiële opbrengsten

B. Niet-recurrente financiële opbrengsten

-
69.689,02
13.909,83

83.598,85

-

-
108.342,66

13.909,83

122.252,49

-
Totaal financiële opbrengsten 83.598,85 122.252,49

VII. Onttrekking aan de uitgestelde belastingen 7.162,49 7.162,48

VIII. Belastingen op het resultaat
B. Regularisering van belastingen en terugneming van
     voorzieningen voor belastingen

- -

Totaal terugneming belastingen - -

IX. Verlies van het boekjaar - -

ALGEMEEN TOTAAL 6.354.197,16 4.417.668,52

OVERBOEKING NAAR DE BELASTINGVRIJE RESERVES

X. Overboeking naar de belastingvrije reserves

TE BESTEMMEN RESULTAAT VAN HET BOEKJAAR

XI. Te bestemmen winst van het boekjaar XI. Te verwerken verlies van het boekjaar
A. Te verwerken verliessaldo

1. Te verwerken verlies van het boekjaar
2. Overgedragen verlies van het vorig boekjaar

C. Toevoeging aan de reserves
1. Aan de wettelijke reserve
2. Aan de beschikbare reserve

D. Over te dragen resultaat
1. Over te dragen winst

E. Uit te keren winst
1. Vergoeding van het kapitaal
2. Bestuurders of zaakvoerders
3. Andere rechthebbenden

652.655,86

162.442,50

A. Te verwerken winstsaldo

B. Onttrekking aan de eigen middelen
1. Aan het kapitaal en aan de uitgiftepremies
2. Aan de reserves

D. Over te dragen resultaat
1. Over te dragen verlies

E. Tussenkomst van de vennoten in het verlies

815.098,36

TOTAAL 815.098,36 815.098,36
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Materiële vaste activa
rubriek III

Financiële 
vaste activa

rubriek IV

A
Terreinen  

en gebouwen

B
Installaties, 
machines  

en uitrusting

C
Meubilair en

rollend  
materieel

D
Leasing en 

soortgelijke 
rechten

E
Overige  

materiële
vaste activa

F
Activa in  
aanbouw

en vooruit-
betalingen

Totaal
rubriek III

Boekwaarde bij het einde  
van het voorgaande boekjaar 7.345.334,85 338.091,17 19.110,68  - 16.504.427,16 557.382,63 24.764.346,49 110.656,68

Aanschaffingswaarde (+) 13.025.363,01 3.183.188,35 164.252,98 - 31.269.399,02 557.382,63 48.199.585,99 110.656,68

Geboekte meerwaarde (+) 168.781,28 156.444,41 0,00 - 730.818,36 - 1.056.044,05

Afschrijvingen en waardeverminderingen (-) 5.848.809,44 3.001.541,59 145.142,30 - 15.495.790,22 24.491.283,55

Tussenkomst van klanten (-) - - - - - - -

Mutaties van het boekjaar -200.651,89 -169.045,58 15.702,27 - -569.368,72 1.624.217,35 700.853,43 0,00

Aanschaffingen (+) 29.361,39 - 254.927,05 1.624.317,35 1.908.605,79

Buitengebruikstelling tot aanschaffingswaarden (-) - - 0,00
Buitengebruikstellingen  
geboekte meerwaarde (-) - - 0,00 -

Overboeking naar andere rubriek - - -659,09 -100,00 -759,09 -
Geboekte meerwaarden (+)
Coëfficiënt: 0,00 % - - - - - - - -

Afgeboekte meerwaarde (-)
Gevormde afschrijvingen  
en waardeverminderingen (-) -200.651,89 -169.045,58 -13.659,12 - -823.636,68 - -1.206.993,27 -
Afgeboekte afschrijvingen bij overdracht  
en buitengebruikstelling (+) - - 0,00 -
Teruggenomen afschrijvingen op  
uitzonderlijke opbrengsten geboekt (+) - - - - - - - -
Teruggenomen afschrijvingen op  
herwaarderingsmeerwaarde geboekt (+) - - - - - - - -

Tussenkomst van klanten (-) - - - - - - - -

Boekwaarde op balansdatum 7.144.682,96 169.045,59 34.812,95 - 15.935.058,44 2.181.599,98 25.465.199,92 110.656,68

Aanschaffingswaarde (+) 13.025.363,01 3.183.188,35 193.614,37 - 31.523.666,98 2.181.599,98 50.107.432,69 110.656,68

Geboekte meerwaarde (+) 168.781,28 156.444,41 0,00 - 730.818,36 - 1.056.044,05
Geboekte afschrijvingen  
en waardeverminderingen (-) 6.049.461,33 3.170.587,17 158.801,42 - 16.319.426,90 25.698.276,82

Tussenkomst van klanten (-) - - - - - - - -

Gemiddelde toegepaste afschrijvingsvoeten % 1/15 1/10 1/10 1/33 - -

TOELICHTING
BIJLAGE 4:

STAAT VAN DE VASTE ACTIVA
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Materiële vaste activa
rubriek III

Financiële 
vaste activa

rubriek IV

A
Terreinen  

en gebouwen

B
Installaties, 
machines  

en uitrusting

C
Meubilair en

rollend  
materieel

D
Leasing en 

soortgelijke 
rechten

E
Overige  

materiële
vaste activa

F
Activa in  
aanbouw

en vooruit-
betalingen

Totaal
rubriek III

Boekwaarde bij het einde  
van het voorgaande boekjaar 7.345.334,85 338.091,17 19.110,68  - 16.504.427,16 557.382,63 24.764.346,49 110.656,68

Aanschaffingswaarde (+) 13.025.363,01 3.183.188,35 164.252,98 - 31.269.399,02 557.382,63 48.199.585,99 110.656,68

Geboekte meerwaarde (+) 168.781,28 156.444,41 0,00 - 730.818,36 - 1.056.044,05

Afschrijvingen en waardeverminderingen (-) 5.848.809,44 3.001.541,59 145.142,30 - 15.495.790,22 24.491.283,55

Tussenkomst van klanten (-) - - - - - - -

Mutaties van het boekjaar -200.651,89 -169.045,58 15.702,27 - -569.368,72 1.624.217,35 700.853,43 0,00

Aanschaffingen (+) 29.361,39 - 254.927,05 1.624.317,35 1.908.605,79

Buitengebruikstelling tot aanschaffingswaarden (-) - - 0,00
Buitengebruikstellingen  
geboekte meerwaarde (-) - - 0,00 -

Overboeking naar andere rubriek - - -659,09 -100,00 -759,09 -
Geboekte meerwaarden (+)
Coëfficiënt: 0,00 % - - - - - - - -

Afgeboekte meerwaarde (-)
Gevormde afschrijvingen  
en waardeverminderingen (-) -200.651,89 -169.045,58 -13.659,12 - -823.636,68 - -1.206.993,27 -
Afgeboekte afschrijvingen bij overdracht  
en buitengebruikstelling (+) - - 0,00 -
Teruggenomen afschrijvingen op  
uitzonderlijke opbrengsten geboekt (+) - - - - - - - -
Teruggenomen afschrijvingen op  
herwaarderingsmeerwaarde geboekt (+) - - - - - - - -

Tussenkomst van klanten (-) - - - - - - - -

Boekwaarde op balansdatum 7.144.682,96 169.045,59 34.812,95 - 15.935.058,44 2.181.599,98 25.465.199,92 110.656,68

Aanschaffingswaarde (+) 13.025.363,01 3.183.188,35 193.614,37 - 31.523.666,98 2.181.599,98 50.107.432,69 110.656,68

Geboekte meerwaarde (+) 168.781,28 156.444,41 0,00 - 730.818,36 - 1.056.044,05
Geboekte afschrijvingen  
en waardeverminderingen (-) 6.049.461,33 3.170.587,17 158.801,42 - 16.319.426,90 25.698.276,82

Tussenkomst van klanten (-) - - - - - - - -

Gemiddelde toegepaste afschrijvingsvoeten % 1/15 1/10 1/10 1/33 - -
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Geldbeleggingen: overige beleggingen

  

9.032.142,30 €

Overlopende rekeningen
1. Voorafbetaalde verzekeringen 2018  15.838,54
2. Voorafbetaalde kosten 2018  7.752,28
3. Verkregen opbrengsten beleggingen  282.396,19

  305.987,01 €

Staat met betrekking tot het kapitaal
A. Geplaatst kapitaal per categorie, allen op naam

1. Gemeenten 
35.932 aandelen x 25 euro =  898.300,00 €

 
Berlare 2.583 aandelen
Buggenhout 2.690 aandelen
Dendermonde 8.792 aandelen
Hamme 4.552 aandelen
Laarne 2.330 aandelen
Lebbeke 3.697 aandelen
Wetteren 5.025 aandelen
Wichelen 2.235 aandelen
Zele 4.028 aandelen
 

2. Provincie Oost-Vlaanderen 
6.386 aandelen x 25 euro =  159.650,00 € 

 

3. Verenigde Kompostbedrijven 
1.000 aandelen x 25 euro =  25.000,00 € 

 

Voorzieningen voor overige risico’s en kosten
1. Voorzieningen in verband met de aankoop van onroerende goederen,  3.116.247,03 

bestemd voor verkoop 
2. Voorziening oninbare vorderingen FRGE  30.000,00
3. Voorziening juridische procedure Economische Expansie 366.196,50
4. Voorziening onroerende voorheffing  752.039,00
5. Verplichtingen naar aanleiding van cao-onderhandelingen 11.583,20

  4.276.065,73 €

Staat van de schulden
A. Uitsplitsing volgens looptijd

1. Minder dan één jaar  225.802,98
2. Meer dan één, doch hoogstens vijf jaar  0,00
3. Meer dan vijf jaar  0,00

  225.802,98 €
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B. Gewaarborgde schulden  nihil
 
C. Schulden met betrekking tot belastingen en sociale lasten

1. Niet-vervallen belastingschulden  120.276,10
2. Geraamde belastingschulden  86.119,00
3. Andere schulden met betrekking tot bezoldigingen en sociale lasten 134.987,54

  341.382,64 €

Overlopende rekeningen passiva
1. Ontvangen huurgelden 2018  110.549,99
2. Ontvangen bijdragen hospitalisatieverzekering 2018  1.767,74

  112.317,73 €

Bedrijfsresultaten
A. Omzet

1. Huisvuilverwerking  1.056.943,08
2. Grondbeleid en Woningbouw  354.625,50
3. Economische Expansie  1.722.510,00
4. Nieuwdonk  159.636,82

  3.293.715,40 €

B. Andere bedrijfsontvangsten 
1. Ontvangen huurgelden en pachten  1.893.079,55
2. Diverse ontvangsten  188.974,52

a. Algemeen beleid 11.359,29
b. Grondbeleid en Woningbouw 26.272,08
c. Nieuwdonk 27.149,77
d. Economische Expansie 83.922,83
e. Afvalverwerking 40.270,55

3. Loontussenkomsten  28.652,88 
Gesco’s 28.652,88 
RVA/RSZPPO 0,00

  2.110.706,95 €

C.1. Personeelsbestand 31.12.2017
1. Arbeiders 7
2. Bedienden 12

C.2. Personeelskosten 
1. Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen  928.511,16
2. Patronale bijdragen voor sociale verzekeringen  282.954,88
3. Patronale bijdragen voor buitenwettelijke  

verzekeringen  56.756,39
4. Andere personeelskosten  82.018,38

  1.350.240,81 €
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E. Voorzieningen  
1. Toevoegingen (+)  265.951,58
2. Bestedingen en terugnemingen (-)  -73.411,86

  192.539,72 €

F. Andere bedrijfskosten
1. Kosten jaarvergaderingen  6.149,27 
2. Diverse taksen  13.700,75 

(o.a. polderbelasting en onroerende voorheffing)
  19.850,02 €

Financiële resultaten
A. Andere financiële opbrengsten 

De door de overheid toegekende subsidies, aangerekend op het resultaat
1. Kapitaalsubsidies  13.909,83

  13.909,83 €

Belastingen op het resultaat
A. Belastingen op het resultaat van het boekjaar

1. Verschuldigde of betaalde belastingen en voorheffingen 300.880,22
2. Geactiveerde overschotten van betaalde belastingen en voorheffingen  0,00
3. Geraamde belastingsupplementen   86.119,00

  386.999,22 €

Belastingen op het resultaat van vorige boekjaren
1. Verschuldigde of betaalde belastingsupplementen  3.726,08

   3.726,08 €

 
Andere taksen en belastingen ten laste van derden

A. Belasting over de toegevoegde waarde
1. Door de onderneming aftrekbare belasting  89.714,22 €
2. Door de onderneming verschuldigde belasting  445.118,48 €

B. De ingehouden bijdragen ten koste van derden
1. Bedrijfsvoorheffing  271.871,59 €
2. Roerende voorheffing  750,00 €

 
Financiële betrekkingen met bestuurders en zaakvoerders

Bestuurders 
1. Zitpenningen  30.781,90
2. Verplaatsingen  902,80
3. Sociale bijdrage zitpenningen  6.128,13
4. Erelonen  5.139,20

  42.952,03 €
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I. STAAT VAN DE TEWERKGESTELDE PERSONEN

A. Werknemers waarvoor de onderneming een dimona-verklaring heeft ingediend of die zijn ingeschreven in het algemeen 
     personeelsregister

1. Tijdens het boekjaar Totaal Mannen Vrouwen

Gemiddeld aantal werknemers
Voltijds
Deeltijds
Totaal in voltijdse equivalenten (VTE)

12,50
8,25

18,13

8,25
2,00
9,33

4,25
6,25
8,80

Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren
Voltijds
Deeltijds
Totaal 

17.387,40
8.719,70

26.107,10

11.406,20
2.750,50

14.156,70

5.981,20
5.969,20

11.950,40

Personeelskosten 
Voltijds
Deeltijds
Totaal 

982.828,63
367.412,18

1.350.240,81

716.550,01
120.901,62
837.451,63

266.278,62
246.510,56
512.789,18

2. Tijdens het vorige boekjaar Totaal Mannen Vrouwen

Gemiddeld aantal werknemers in VTE
Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren
Personeelskosten
Bedrag van de voordelen bovenop het loon

18,08
27.365,70

1.393.598,29

9,91
14.704,30

853.369,18

8,17
12.661,40

540.229,11

3. Op de afsluitdatum van het boekjaar Voltijds Deeltijds Totaal in voltijdse 
equivalenten

a. aantal werknemers 12 7 17,34

b. volgens de aard van de arbeidsovereenkomst:
overeenkomst voor onbepaalde tijd
overeenkomst voor bepaalde tijd
vervangingsovereenkomst

12
-
-

6
1
-

16,71
0,63

-

c. volgens het geslacht en studieniveau
mannen

lager onderwijs
secundair onderwijs
hoger niet-universitair onderwijs
universitair onderwijs 

8
1

3
4

1

1

8,79
1,00
0,79
3,00
4,00

vrouwen
lager onderwijs
secundair onderwijs
hoger niet-universitair onderwijs
universitair onderwijs 

4

4

6
4
2

8,55
2,95
1,60
4,00
0,00

SOCIALE BALANS 2017
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Voltijds Deeltijds  Totaal in voltijdse 
equivalenten

d. volgens de beroepscategorie
directiepersoneel
bedienden
arbeiders
gepensioneerd

3
7
2

2
5

3,00
8,60
5,74

B. Uitzendkrachten en ter beschikking van de onderneming gestelde personen

Uitzendkrachten Terbeschikking-
gestelden

Gemiddeld aantal tewerkgestelde personen
Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren
Kosten voor de onderneming

0,97
1.908,80

29.656,00

II. TABEL VAN HET PERSONEELSVERLOOP TIJDENS HET BOEKJAAR

Voltijds Deeltijds Totaal in voltijdse 
equivalenten

A. INGETREDEN

a. aantal werknemers die tijdens het boekjaar in het  
    personeelsregister werden ingeschreven

2 12 4,72

b. volgens de aard van de arbeidsovereenkomst
overeenkomst voor onbepaalde tijd
overeenkomst voor bepaalde tijd
vervangingsovereenkomst

1
1 10

2

1,00
2,46
1,26

Voltijds Deeltijds  Totaal in voltijdse 
equivalenten

B. UITGETREDEN

a. aantal werknemers met een in het personeelsregister 
opgetekende datum waarop hun overeenkomst tijdens het
boekjaar een einde nam

3 12 5,72

b. volgens de aard van de arbeidsovereenkomst
overeenkomst voor onbepaalde tijd
overeenkomst voor bepaalde tijd
vervangingsovereenkomst

2
1

1
10

1

2,63
2,46
0,63

c. volgens de reden van beëindiging van de overeenkomst
afdanking
einde contract
op vrijwillige basis
pensioen
loopbaanonderbreking
overlijden
overdracht Verko
medische overmacht

1
1
1

11

1

3,09
1,00
1,00

0,63
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III. INLICHTINGEN OVER DE OPLEIDINGEN VOOR DE WERKNEMERS TIJDENS HET BOEKJAAR

Mannen Vrouwen

Totaal van de formele voortgezette beroepsopleidings initiatieven voor de  
werknemers ten laste van de werkgever 

aantal betrokkken werknemers
aantal gevolgde opleidingsuren
nettokosten voor de onderneming

6
84

7.233,28

1
24

523,82

Totaal van de minder formele en informele voortgezette beroepsopleidings initiatieven 
voor de werknemers ten laste van de werkgever 

aantal betrokkken werknemers
aantal gevolgde opleidingsuren
nettokosten voor de onderneming

5
102

12.879,75

4
30,5

3.268,86
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• Bestaande industriële gebouwen 23 jaar
• Parking Vantegem Wetteren 7 jaar
• Parking Hoogveld J Dendermonde 10 jaar

 Voor nieuwe investeringen zal de raad van bestuur 
eveneens de afschrijvingspercentages vastleggen. 

 Nieuwe investeringen worden pro rata temporis 
afgeschreven.

 De kapitaalsubsidies worden in de resultaten-
rekening afgeschreven volgens hetzelfde ritme als de 
afschrijvingen van de materiële vaste activa waarop 
ze zijn toegekend. Ze worden overeenkomstig het 
K.B. van 12.09.1983, samen met de intrestsubsidies, 
geboekt op de rubriek Andere financiële 
opbrengsten. 

2. Financiële vaste activa
 De vorderingen en borgtochten in contanten worden 

geboekt tegen de nominale waarde.

3. De voorraden onroerende goederen worden 
geboekt tegen aanschaffingswaarde à rato van 
de nog verkoopbare oppervlakte tegenover de 
oorspronkelijk totale verkoopbare oppervlakte.

4. De debiteuren en crediteuren worden geboekt 
volgens de factuurwaarde of ander document.  

5. Waardeverminderingen
 Op de posten 2, 3 en 4 dienen geen waarde-

verminderingen te worden doorgevoerd. 

6. Overboekingen (geen)

7. De liquide middelen en geldbeleggingen 
worden volgens de rekeninguittreksels van 
het desbetreffende financieel organisme in de 
balans opgenomen. Dit geldt eveneens voor de 
leningbedragen op het passief van de balans.

8. Op de overlopende rekeningen worden de over te 
dragen kosten (activa), de verkregen opbrengsten 
(activa) en over te dragen opbrengsten (passiva) 
geboekt. 

De raad van bestuur besluit de volgende waarderings-
regels toe te passen op de jaarrekening 2017.

1. In aansluiting bij het jaar 2016 worden de vaste 
activa tegen hun aanschaffingswaarde gewaardeerd.

 Het bedrag van de afschrijving op de 
herwaarderings meerwaarde worden per 31.12.2017 
overgeboekt naar de beschikbare reserves.

 De afschrijvingen geschieden in functie van de 
economische of technische bruikbaarheidsduur 
van het betrokken actief-bestanddeel. Ze worden 
geboekt op grond van vaste afschrijvings-
percentages.

 De afschrijvingsvoeten kunnen als volgt samengevat 
worden:

• Tijdsregistratie   5 jaar
• Kantoorgebouwen (tot 2017) 32, 22, 18 jaar
• Kantoormeubilair en materieel 10 jaar
• Informatica  3 jaar
• Bedrijfswagens en infoborden   5 jaar
• Infrastructuur en uitrusting 10 jaar
• Vastvuilverwerking: 

- gebouwen kringloopwinkels  25 jaar
- infrastructuren 10-15 jaar
- eindsanering stortplaats 20 jaar
- sociale gebouwen 20 jaar 

• Nieuwdonk: 
- polyvalente zaal, buitenverlichting,  

wandelpad 20 jaar
- speeltuin, sportaccommodatie,  

mazouttank, wegzinkbare palen,  
vogelkijk- en oeverzwaluwwand 10 jaar

- grasmachines en rollend materieel 5 jaar
- museum 33 jaar
- loodsen 20 jaar

• Appartementen, huizen, winkels 33 jaar
• Nieuwe industriële gebouwen 33 jaar
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9. De raad van bestuur besluit voorzieningen aan te 
leggen voor:

9.1. Cfr. schrijven van het Vlaams Gewest dd. 
3 april 1980 met ref. G.122 212, voor de 
projecten Grondbeleid, Woningbouw en 
Economische Expansie, teneinde deze 
verschillende projecten van jaar tot jaar, 
met een zo reëel mogelijk resultaat te laten 
voorkomen.

9.2. Voor het kantoorgebouw en Nieuwdonk 
wordt voor grote herstellings- en 
onderhoudswerken een voorziening van 
respectievelijk 5.000 euro en 12.500 euro 
aangelegd.

9.3. Voor de verhuurwoningen en de multi-
functionele gebouwen wordt jaarlijks een 
voorziening aangelegd ten belope van 1,5% 
van de nettoboekwaarde einde jaar. Deze 
voorziening dient voor het opvangen van het 
onderhoud aan gebouwen in hoofde van de 
eigenaar.

9.4. Ter uitvoering van de cao-onderhandelingen 
zal een premie worden uitbetaald aan de 
werknemers waarvan het huidige barema 
lager is dan het barema in voege in 2012. Voor 
de periode 2017 bedraagt de kost 11.583,20 
euro. Dit zal in de eerste helft van 2018 
worden betaald.  

10. Het Bestuur besluit de volgende voorzieningen te 
besteden in 2017:

 Economische Expansie,  
projecten 8.278,62 euro

 Grondbeleid, projecten 54.124,58 euro
 Verplichtingen naar aanleiding  

van cao-onderhandelingen 11.008,66 euro

11. Voor de verdeling kosten algemeen beheer 
verwijzen wij naar de verdeelsleutels, vastgelegd in 
de goedgekeurde begroting 2017.

12. De nodige rechten en verplichtingen die niet in de 
balans worden opgenomen, zullen op passende 
wijze in de jaarrekening vermeld worden.
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