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ALGEMENE 
MISSIE DDS

De	 vereniging	 benadrukt	 haar	 coördinerende,	
stimulerende,	 beleidsvoorbereidende,	 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.

Natuurreservaat	Bastion	8,	Dendermonde
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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	 projectregisseur,	 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	 ondernemings-
doelstellingen,	 honoreren	 door	 te	 investeren	 in	
opleiding,	evaluatie	en	bijsturing,	loopbaanbegeleiding	
en	 een	 zo	 groot	 mogelijke	 werkzekerheid.	 De	
vereniging	streeft	naar	een	modern	en	geactualiseerd	
personeelskader	met	duidelijke	functiebeschrijvingen,	
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.

Bedrijventerrein	Hoogveld	J,	
Dendermonde
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Frans	Van	Gaeveren	en	Kris	Verwaeren

DIRECTIE

De	 directie	 van	 DDS	 staat	 in	 voor	 de	 dagelijkse	
werking van de intercommunale en was tot  
31 december 2018 als volgt samengesteld: 

Algemeen directeur:  
Kris	Verwaeren

Adjunct-directeur 
Afdelingshoofd Financiën, Personeel en ICT:  
Peter De Leeuw

Afdelingshoofd Streekontwikkeling:  
Gunther Van den Broeck

BESTUUR DDS

ALGEMENE VERGADERING

De	 aandeelhouders	 van	 DDS	 zijn	 de	 gemeenten	
Berlare,	 Buggenhout,	 Dendermonde,	 Hamme,	
Laarne,	 Lebbeke,	 Wetteren,	 Wichelen,	 Zele,	
Provincie Oost-Vlaanderen en inter communale Verko. 

De Algemene Vergadering van DDS is samen-
gesteld uit de lasthebbers die door de  
ver schillende aandeelhouders werden aangesteld. 

De Algemene Vergadering komt minstens twee maal 
per	jaar	samen.	In	2018	was	dit	op	dinsdag	12	juni	
voor de Algemene Vergadering en op donderdag  
18	 januari	 en	 maandag	 10	 december	 voor	 de	
Bijzondere	Algemene	Vergadering.
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Ann	Doran	(Verko),	Godelieve	Rosseel	(DDS)	 
en	Ilse	Pissens	(DDS)

Kenneth	Taylor

RAAD VAN BESTUUR

De raad van bestuur van DDS vergadert in principe 
maandelijks.	 In	 2018	 vergaderde	 de	 raad	 van	
bestuur	 op	 18	 januari,	 22	 februari,	 22	 maart,	 
19	april,	17	mei,	14	juni,	20	september,	18	oktober,	
22 november en 10 december 2018.
Op 31 december 2018 was de raad van bestuur als 
volgt samengesteld: 

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
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Heli,	bedrijventerrein	Vantegem	Wetteren
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ECONOMISCHE 
EXPANSIE

MISSIE

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

• het bevorderen van de ontwikkeling en het 
bouwrijp	maken	van	bedrijventerreinen

• het	aantrekken	van	investeerders	naar	deze	
bedrijventerreinen

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

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

• 	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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RESULTATEN VAN DE AFDELING 
ECONOMISCHE EXPANSIE

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.
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Groei van het  
aantal bedrijven 

48 75

Stijging van het  
aantal arbeidsplaatsen

827 1.805

Op de vier laatste realisaties (D’Helst in Lebbeke, Koedreef en Vantegem in Wetteren en Hoogveld J  
in Dendermonde) zagen we de voorbije 10 jaar volgende evoluties:

Hamann	International	Logistics,	 
Vantegem	Wetteren
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2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Bedrijven 25 35 38 38 37 35 34 35 35 35

Werknemers 289 363 394 396 379 341 342 344 314 304

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

 Bedrijven 14 18 18 19 19 19 19 19 19 19

 Werknemers 100 145 156 261 302 305 325 335 349 377
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2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Bedrijven 8 12 13 13 13 13 13 14 14 14

Werknemers 391 518 604 623 635 691 645 733 793 807

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

 Bedrijven 1 1 1 3 5 7 7 7

Werknemers 47 51 50 171 230 267 303 317

BEDRIJVENTERREIN VANTEGEM WETTEREN
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OMTRENT ECONOMISCHE EXPANSIE

De verkoop van de laatste 18.400 vierkante meter 
aan	 beschikbare	 bedrijfsgrond	 op	 het	 regionale	
bedrijventerrein	 Hoogveld	 J	 in	 Dendermonde	
in 2017 betekende meteen ook de verkoop van 
de	 laatste	 uitgeruste	 bedrijfsgrond	 waarover	 de	
intercommunale in het werkingsgebied  beschikt. 

Hoogveld	 J	 is	een	zogenaamd	regionaal	bedrijven-
terrein,	 bestemd	 voor	 grotere	 ondernemingen. 
Overeenkomstig de inrichtingscriteria van het  
Ruimtelijk	 Structuurplan	 Vlaanderen	 (RSV)	
zijn	 regionale	 bedrijven	 ondernemingen	 met	
een ruimtevraag vanaf 5.000 vierkante meter.  

 
 
 
Lokale	 bedrijven	 zijn	 aangewezen	 op	 lokale	
bedrijventerreinen,	 voorbehouden	 voor	 onder-
nemingen	met	een	ruimtebehoefte	van	minder	dan	 
5.000 vierkante meter.

Het	 aanbod	 van	 DDS	 aan	 bedrijfsgrond	 op	 lokale	
bedrijventerreinen	is	al	sinds	2011,	na	de	uitverkoop	
van	 het	 lokale	 bedrijventerrein	 Koedreef	 in	
Wetteren,	onbestaande.	

De	 uitgifte	 van	 bedrijfspercelen	 op	 het	 lokaal	
bedrijventerrein	Hoogveld	I	in	Dendermonde	zal	nog	
een	tijd	op	zich	laten	wachten	nu	er	eerst	een	nieuw	 
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Ruimtelijk	 Uitvoeringsplan	 (RUP)	 dient	 te	 worden	
opgemaakt. De ontwikkeling van Hoogveld I 
heeft	 al	 een	 zeer	 moeilijk	 parcours	 afgelegd.	 In	
2006	 werd	 het	 huidige	 Ruimtelijk	 Uitvoerings- 
plan	(RUP)	lange	tijd	geschorst	in	afwachting	van	een	
beslissing	van	de	Raad	van	State	inzake	een	verzoek	
tot	nietigverklaring.	

Na	 het	 bericht	 dat	 de	 Raad	 van	 State	 het	 RUP	 
niet	 vernietigde,	 gingen	 in	 2010	 de	 voor-
bereidingen	 van	 start	 voor	 de	 verwerving	 (via	
ont	eigening)	 van	 de	 gronden	 in	 het	 projectgebied	
die	 de	 intercommunale	 nog	 niet	 in	 bezit	 had.	 

Na het voeren van twee onteigeningsprocedures 
–	op	basis	van	de	wet	van	26	juli	1962	(onteigening	
bij	hoogdringendheid)	en	vervolgens	op	basis	van	de	
wet	 van	 17	 april	 1835	 (onteigening	 ten	 algemenen	
nutte)	 –	 heeft	 de	 intercommunale	 op	 heden	 nog	
steeds	niet	alle	gronden	in	haar	bezit.	Bij	de	laatste	
onteigeningsprocedure oordeelde de rechtbank 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	oordeelde	dat	de	
Vlaamse	 regelgeving	strijdig	was	met	de	plan-MER-
richtlijn).

De	 uitbreidingszone	 van	 het	 bedrijventerrein	
Meerbos in Wichelen is het eerstvolgende 
bedrijventerrein	 dat	 DDS	 kan	 ontwikkelen,	 maar	
zal	met	een	bruto-oppervlakte	van	ongeveer	twee	
hectare	onmogelijk	in	staat	zijn	om	te	voldoen	aan	de	
ruimtevraag	van	de	vele	bedrijven	die	ondertussen	
al interesse toonden voor de aankoop van grond op 
dit	bedrijventerrein.

Lokale	 bedrijven	 blijken	 van	 cruciaal	 belang	
voor welvaart en economische groei in de regio. 
Deze	 regio	 moet	 het,	 met	 betrekking	 tot	 haar	 
eco	nomische	 groei,	 voornamelijk	 hebben	 van	
endogene	 groei:	 lokale,	 veelal	 familiale	 bedrijven	
die	 zich	 in	 belangrijke	mate	 concentreren	 op	 hun	
corebusiness	 en	 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.

 

Bedrijventerrein	Hoogveld	J	(links)	en	het	 
te	ontwikkelen	Hoogveld	I	Dendermonde	(rechts)
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Proefsleuvenonderzoek	Meerbos,	 
Wichelen

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 om het 
lokaal	bedrijventerrein	Meerbos	met	2,1	hectare	uit	
te breiden. 

Na	onderhandelingen	kon	de	intercommunale	zo’n	
57 procent van de te ontwikkelen oppervlakte in 
der minne aankopen. In mei 2017 ontving DDS 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	
tot dagvaarding overgegaan. Half november 2017 
deed	de	vrederechter	van	het	kanton	Wetteren-Zele	
uitspraak in het voordeel van de intercommunale. 
In	 januari	 werden	 de	 onteigenings	vonnissen	
betekend en stelde de raad van bestuur het 
archeologiebureau	Hembyse	uit	Gent	aan	om	in	het	
kader van de opmaak van een archeologienota een 
bureaustudie uit te voeren samen met een aantal 
landschappelijke	boringen.	

Op	basis	van	de	bureaustudie	en	de	landschappelijke	
boringen bleek dat de kans op archeologische 
vondsten	 reëel	 was	 en	 er	 verder	 vooronderzoek	
diende	te	gebeuren	via	een	proefsleuvenonderzoek.	
Dit	 onderzoek	 kon	 pas	 najaar	 2018	 starten	 nadat	
DDS met de onteigende eigenaars de nodige 
afspraken had gemaakt om de terreinen waarop 
nog	 steeds	 gewassen	 werden	 verbouwd,	 vrij	 te	
maken.	Na	 afloop	 van	 het	 proef	sleuvenonderzoek	
kon het archeologiebureau de archeologie nota 
afwerken	 en	 in	 november	 2018	 ter	 bekrachtiging	
indienen	bij	het	agentschap	Onroerend	Erfgoed	(OE).	 
Het agentschap Onroerend Erfgoed liet eind 
december 2018 weten dat de archeologienota niet 
kon	worden	bekrachtigd	omwille	van	het	ontbreken	
van	 een	 definitief	 plan	 van	 alle	 toekomstige	
werkzaamheden	 binnen	 de	 uitbreidingszone	
(inclusief	 de	 bouwwerken	 op	 de	 gronden	 die	 aan	
bedrijven	 te	koop	zullen	worden	aangeboden).	Dit	
plan moet het agentschap toelaten om de impact 
van	 de	 werkzaamheden	 op	 het	 bodemarchief	 te	
kunnen	inschatten.	
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De verklaring in de archeologienota dat men  
mag uitgaan van een integrale verstoring van 
het	 volledige	 projectgebied	 volstond	 voor	 het	 
agentschap niet. Een integrale verstoring 
dient	 te	 worden	 aangetoond	 door	 bij	 de	 
archeologienota een verkavelingsvergunnings -
aanvraag	 voor	 industriebouw	 bij	 te	 voegen.	 
Een verkavelingsvergunning voor industriebouw 
betekent	 dat	 de	 individuele	 bedrijfspercelen	 via	
het verkavelingsplan al op voorhand worden 
vastgelegd.	 Dit	 staat	 haaks	 op	 de	 werkwijze	 van	
de	 intercommunale	 waarbij	 de	 verkoopbare	
oppervlakte	 wordt	 aangesneden	 in	 functie	 van	
de	 ruimtebehoefte	 van	 de	 individuele	 bedrijven.	
Bovendien is een verkavelingsvergunning op 
heden enkel verplicht voor woningbouw en niet 
voor industriebouw. Er wordt nu samen met het 
agentschap	 Onroerend	 Erfgoed	 gezocht	 naar	 een	
oplossing om de archeologienota alsnog te kunnen 
laten goedkeuren.

Eind 2018 gaf de raad van bestuur ook 
haar goed keuring voor het voeren van een 
onderhandelingsprocedure voor de aanstelling 
van een ontwerper voor de aanleg van de nodige 
infrastructuur	(wegenis,	riolering,	…)	in	het	project-
gebied.  

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 telkens afgebroken. 
Momenteel	bevinden	zich	op	het	bedrijventerrein	zes	
woningen	en	één	atelierruimte	die	nog	niet	in	bezit	zijn	
van de intercommunale.

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.

Uitdoofbeleid	bewoning,	 
Vantegemstraat	Wetteren
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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	 intercom-
munale	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)	 dat	 de	 intercommunale	 als	
ontwikkelaar mag optreden voor de uitbreiding 
van	 het	 bedrijventerrein	 Vantegem	 eenmaal	 de	
provincie in samenwerking met de gemeente  
Wetteren	 de	 nodige	 administratieve	 procedures 
heeft	afgewerkt.

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 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	in	kaart	worden	
gebracht	en	geëvalueerd.	

Doorverkoop bedrijfspanden op DDS-
bedrijventerreinen

Bij	 de	 verkoop	 van	 bedrijfsgronden	 die	 met	
overheidssteun	 werden	 ontwikkeld,	 moet	 in	
de	 akte	 worden	 voorzien	 in	 een	 clausule	 die	
bepaalt	 dat	 de	 overheid	 het	 onroerend	 goed	 bij	
stopzetting	van	de	activiteit	of	inbreuken	op	andere	
gebruiksvoorwaarden 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.

Heli,	Vantegem	Wetteren
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Elneo,	Vantegem	Wetteren

Beccaus,	 
Vantegem	Wetteren

 
 
In 2018 keurde de raad van bestuur van de 
intercommunale acht aanvragen goed voor de 
doorverkoop van een onroerend goed aan een 
ander	 bedrijf.	 De	 voorbije	 vier	 jaar	werden	 twaalf	
(2017),	zes	(2016),	tien	(2015)	en	vijf	(2014)	dossiers	
goedgekeurd.

Het	 criterium	 inzake	 financiële	 gezondheid	
waaraan kandidaat-kopers dienen te voldoen 
(solvabiliteitsratio	 van	 33%	 na	 investering)	 werd	
vorig	jaar	versoepeld	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.

 
 
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	 exploitatie-
vennootschap als de vennootschap-eigenaar in 
geval de aankopende vennootschap verschillend is 
van	de	exploitatievennootschap.
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Te	saneren	site, 
Scheldedijk	50	Grembergen

Herontwikkeling bedrijfssite  
Scheldedijk 50, Grembergen

De intercommunale heeft plannen om de  
bedrijfs	site	 van	 Van	 de	 Voorde	 in	 Grembergen	
(Scheldedijk	nr.	50,	Dendermonde)	die	dienst	deed	
als	 opslagplaats	 van	 brandstoffen	 en	 de	 uitbating	
van	 een	 verdeelinstallatie,	 na	 sanering	 door	 de	
OVAM,	aan	te	kopen	en	te	herontwikkelen.	

De	 herontwikkeling	 omvat	 de	 realisatie	 van	 een	
nieuwbouwproject	 met	 moduleerbare	 atelier-
ruimtes	 die	 DDS	 via	 verkoop	 of	 verhuur	 (met	
koopoptie)	 ter	 beschikking	 stelt	 aan	 starters	 en	
micro-ondernemingen. Het door de intercommunale 
in 2013 ingediende voorstel werd door de OVAM als 
beste gerangschikt. Daarop gaf de intercommunale 
aan architectenbureau Quisquater in Dendermonde 
de opdracht om een ontwerp uit te werken in 
nauw	 overleg	 met	 de	 OVAM.	 Na	 afloop	 van	 de	
eerste saneringswerken door de OVAM in 2015 
bleek	 de	 restverontreiniging	 dieper	 te	 zitten	 dan	
oorspronkelijk	ingeschat.	In	2017	liet	de	OVAM	een	
tweede fase van bodemsaneringswerken uitvoeren. 

Toen de grondwaterverontreiniging daarna in kaart 
werd	 gebracht,	 stelde	 men	 vast	 dat	 er	 ook	 na	
de	 tweede	 saneringsfase	 nog	 een	 sub	stantiële	
restverontreiniging achterbleef die verdere 
sanerings stappen vereisten. In september 2018 
werd door de OVAM aangegeven dat er ook 
na haar verdere sanerings stappen nog een 
aanzienlijke	 restverontreiniging	 zal	 achterblijven	
en	dat	 toekomstig	grondverzet,	het	 realiseren	van	
funderingen en eventuele grondwaterbemaling 
bijkomende	kosten	zullen	inhouden	voor	de	koper/
ontwikkelaar	 van	 het	 terrein. Daarbovenop	 kwam	
het	nieuws	dat	inspectie	Financiën	niet	akkoord	kon	
gaan	met	 de	 grondprijs	 die	 de	 intercommunale	 in	 
haar voorstel had geboden. Op basis van 
deze	 elementen	 dient	 de	 intercommunale	 de	
haalbaar heid van het dossier nu opnieuw te 
evalueren. 

Aankoop en verhuur bedrijfsgebouw  
Vantegemstraat 39, Wetteren

In	januari	2018	kocht	de	intercommunale,	op	basis	
van	 de	 principes	 van	 de	 Code	 of	 Conduct,	 het	
bedrijfsgebouw	van	het	failliete	Belgo	Metal	nv	op	
het	bedrijventerrein	Vantegem	in	Wetteren.

De raad van bestuur gaf haar akkoord om het 
bedrijfspand	 onder	 bepaalde	 modaliteiten	 te	
verhuren	 aan	 de	 reeds	 aanwezige	 huurders,	
namelijk	 Belgo	Metal	 CW	nv,	 Engie	 Fabricom	nv	
en	 Hamann	 International	 Logistics	 nv.	 Enkel	 met	
Belgo	 Metal	 CW	 (de	 doorstart	 van	 het	 failliete	
Belgo	Metal	nv)	kon	nog	geen	huurcontract	worden	
afgesproken	en	gebeurt	de	verhuring,	in	afwachting	
van	een	huurcontract,	op	basis	 van	de	bepalingen	
die	 in	 de	 ‘bezetting	 ter	 bede’	 (afgesloten	 tussen	
Belgo	 Metal	 nv	 in	 faling	 en	 Belgo	 Metal	 CW	 nv)	
werden opgenomen en gelden vanaf datum van 
aankoop van het gebouw door de intercommunale. 
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Overleg en vertegenwoordiging

De kennis van de medewerkers van DDS wordt 
aangewend	 in	 diverse	 overlegfora	waar	 kwesties	
die te maken hebben met de economische 
expansie van de regio of economische ontwikkeling 
in het algemeen op de agenda staan. Namens 
DDS	 zijn	 afhankelijk	 van	 de	 thema’s	 algemeen	
directeur	 Kris	 Verwaeren	 en/of	 afdelingshoofd	
Streekontwikkeling	Gunther	Van	den	Broeck	 actief	
in	 Vlinter	 (het	 samenwerkingsverband	 van	 de	 11	
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 is samen met 19 lokale 
besturen,	 intercommunale	 Interwaas,	 de	 provincie	
Oost-Vlaanderen,	 de	 sociale	 partners	 en	 de	 VDAB	
lid van het samenwerkingsverband Waas en Dender. 
Door	het	 samenwerkingsverband	werd	het	project	
‘Naar	 een	 versterkt	 streekbeleid	 in	 de	 regio	Waas	
&	 Dender’	 bij	 het	 Europees	 Sociaal	 Fonds	 (ESF)	
ingediend en goedgekeurd.

Binnen	 dit	 project	 vervult	 de	 intercommunale	
de rol van 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.

Belgo	Metal	CW,	Wetteren
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Residentie	Erica,	Wetteren
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MISSIE

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 woongelegenheden 
wil de intercommunale met haar grond- en 
woningbouwbeleid	de	uitwijking	van	jonge	gezinnen	
voorkomen.

De	 verkoopprijs	 van	 kavels	 wordt,	 voorafgaand	
aan	 de	 verkoop,	 definitief	 vastgelegd	 op	 circa	 
80	 procent	 van	 de	 actuele	 marktprijs.	 Er	 is	 een	
analoge	werkwijze	met	eenzelfde	percentage	voor	
de huurwoningen.

GRONDBELEID EN  
WONINGBOUW
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RESULTATEN VAN DE AFDELING 
GRONDBELEID EN WONINGBOUW 

Verkoop (bouw)grond in 2018

Bij	 de	 verkoop	 van	 het	 laatste	 appartement	 van	
de	 residentie	 ‘Villa	Alba’	 in	Wetteren,	verkocht	de	
dienst Grondbeleid en Woningbouw in 2018 de 
bijhorende	 grondaandelen	 voor	 een	 bedrag	 van	
44.814 euro.  

De verkoop kadert in een samenwerkings-
overeenkomst die de intercommunale in 2014  
afsloot	met	de	private	ontwikkelaar	Immo	Flandria	
voor	 de	 bouw	 van	 twee	 groepsbouwprojecten	
van telkens twaalf appartementen op de twee 
resterende velden P1 en P2 in de verkaveling 
Diepenbroek	 in	 Wetteren.	 De	 intercommunale	
verleende een recht van opstal ten gunste van Immo 
Flandria.	 Bij	 iedere	 verkoop	 van	 een	 appartement	
treden	 Immo	 Flandria	 (voor	 wat	 betreft	 het	
appartement)	 en	 de	 intercommunale	 (voor	 wat	
betreft	de	grondaandelen)	 samen	op	als	 verkoper.	 
 
 

 
 
 
 
 
Met	deze	verkoop	zijn	alle	appartementen	van	het	
groepsbouwproject	(residenties	‘Villa	Alba’	en	‘Villa	
Incana’)	en	de	bijhorende	grondaandelen	verkocht.	

In	2018	werden	ook	de	notariële	aktes	verleden	van	
vier percelen tuingrond en een perceel weidegrond 
net	 buiten	 de	 verkaveling	 Giezeveld	 (Wetteren).	
De	 opbrengst	 uit	 deze	 verkopen	 bedraagt	 67.672	
euro.	 De	 percelen	 werden	 geïdentificeerd	 tijdens	
de	 inventarisatie	 van	 de	 wegenis,	 groenzones	 en	
infrastructuren	 in	de	begin	 jaren	 ’90	gerealiseerde	
verkaveling	 Giezeveld	 met	 als	 doel	 om	 de	 zones	
met een publieke bestemming over te dragen aan 
de gemeente. Na overleg met het gemeentebestuur 
kon	 de	 intercommunale	 deze	 percelen	 verkopen	
aan de aanpalende eigenaars. 

Verkavelingsgebied	Diepenbroek,	 
Wetteren
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Huuroverzicht 2018

De	 afdeling	 Grondbeleid	 en	 Woningbouw	 verhuurt	 zo’n	 229	 wooneenheden	 (eengezinswoningen	
en	 appartementen)	 in	 de	 verschillende	 gemeenten	 van	 het	 werkingsgebied	 van	 de	 intercommunale.	 
In	Wetteren	verhuurt	DDS	ook	zes	handelspanden.

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de woningen, appartementen en winkelpanden die  
de intercommunale verhuurt.

GEMEENTE WOONEENHEDEN/ 
HANDELSPANDEN

AFZONDERLIJKE GARAGES/ 
AUTOSTAANPLAATSEN   

BERLARE

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,	 
Hollandshof	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 handelspanden 23 ondergrondse en  
18 bovengrondse autostaanplaatsen

Residentie	Weyendaele 16 appartementen -
Residentie	Tamarix 15 appartementen en 2 handelspanden -
Residentie	Jasmijn 16 appartementen -
Residentie	Clivia 16 appartementen 34 ondergrondse autostaanplaatsen

Residentie	Dahlia 16 appartementen

Residentie	Begonia 12 appartementen 11 ondergrondse autostaanplaatsen
Residentie	Erica 6 appartementen 8 overdekte autostaanplaatsen
Residentie	Fresia 3 appartementen 2 niet-overdekte autostaanplaatsen
WICHELEN

Reukens	(Schellebelle) 16 woningen Inbegrepen in de woning

TOTAAL 235 EENHEDEN 138 EENHEDEN
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OMTRENT GRONDBELEID  
EN WONINGBOUW

Nieuwbouw huurappartementen 
Wetteren: Erica en Fresia

Eind oktober 2016 gingen de werken van start voor 
de	 bouw	 van	 een	 vierde	 en	 vijfde	 appartements- 
gebouw	binnen	het	inbreidingsgebied	‘Hekkerstraat	
Zuid’	 in	 Wetteren,	 naar	 een	 ontwerp	 van	
architectenbureau W.A.R.R.P. uit Aalst. Dit laatste 
bouwproject	 op	 deze	 site	 omvat	 twee	 residenties	
(Erica	 en	 Fresia),	 samen	 goed	 voor	 negen	
huurappartementen.

De oplevering vond plaats in februari 2018. 

 
 

 
 
 
 
Alle appartementen vonden probleemloos 
een huurder uit de doelgroep van DDS. 
Residentie	 Erica	 telt	 zes	 appartementen,	 acht	
overdekte	 autostaanplaatsen	 en	 zes	 kelder- 
bergingen. Elk appartement 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.

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.

Residenties	Erica	(links)	en	Fresia	(rechts),	 
Wetteren
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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.

Gezien	 de	 restauratie	 pas	 zal	 kunnen	 starten	
na beoordeling en goedkeuring van het 
restauratiedossier	 (dat	 in	 oktober	 2017	 werd	 in- 
gediend)	door	het	Agentschap	Onroerend	Erfgoed	
en	 goedkeuring	 van	 de	 allocatie	 van	 middelen	
voor	 de	 subsidie,	 werden	 in	 2018	 dringende	
werken uitgevoerd voor de bescherming en 
instandhouding	 van	 de	 zeven	 huisjes	 om	 ze	 voor	
verder	 verval	 te	 behoeden.	 Het	 betreft	 onder	
andere	 dakdichtingswerken,	 de	 verwijdering	 van	
begroeiing,	 de	 preventie	 en	 behandeling	 van	
aantasting	door	zwam	en	schimmels.	De	voorlopige	
oplevering	van	de	werken	gebeurde	op	7	juli	2018.	
Een deel van de kosten is recupereerbaar via de 
aanvraag van een erfgoedpremie.

In	de	tweede	jaarhelft	van	2018	raakte	bekend	dat	
het subsidiedossier van stad Dendermonde voor 
zowel	de	vernieuwing	van	de	straatriolering	op	het	
binnenplein	van	het	begijnhof	als	voor	de	heraanleg	
van	de	wegenis	en	de	voortuintjes	van	de	woningen	
van	het	begijnhof	 versneld	werd	goedgekeurd.	De	
raad van bestuur besliste in december 2018 om het 
bestek	en	de	 raming	van	53.844,42	euro	 (inclusief	
btw)	 goed	 te	 keuren	 voor	 rioleringswerken	 aan	
de	 zeven	 woningen.	 Deze	 werken	 omvatten	 het	
plaatsen	 van	 septische	 putten,	 toezichtputten	
en een drainage in de voortuinstroken tussen de 
bestrating	en	de	voorgevels	van	de	woningen	(een	
zone	die	geen	eigendom/erfpacht	is	van	DDS).

 
Indien de door intercommunale DDS uit te voeren 
werken vóór de door stad Dendermonde geplande 
werken	 kunnen	 worden	 uitgevoerd,	 heeft	 dit	
als voordeel dat de koppelingen tussen beide 
rioleringen	 onmiddellijk	 correct	 kan	 gebeuren	
tijdens	de	voorziene	werken	van	de	stad.

Aan het agentschap Onroerend Erfgoed werd 
toelating	 gevraagd	 om	 de	 uitvoering	 van	 deze	
werken,	 vervat	 in	 het	 door	 de	 intercommunale	
ingediende maar nog niet door het agentschap 
goedgekeurde	 restauratiedossier,	 al	 te	 mogen	
starten. 

Sint-Alexiusbegijnhof,	 
Dendermonde
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Ontwerp	nieuwbouwproject	Serskamp

Voormalig gemeentehuis  
Serskamp (Wichelen)

In december 2017 kocht de intercommunale het 
oud	 gemeentehuis	 van	 Serskamp	 (Wichelen)	
nadat uit een studie de haalbaarheid was gebleken 
voor	 een	 gecombineerd	 nieuwbouwproject	
met	 een	 gelijkvloerse	 handelsruimte	 en	 twee	 
appartementen	op	deze	site.	

Architectenbureau W.A.R.R.P dat eind 2017 de 
ontwerpwedstrijd	 voor	 het	 nieuwbouwproject	
won,	 maakte	 de	 nodige	 plannen	 op	 en	 hield	
hierbij	 ook	 rekening	met	de	 specifieke	eisen	naar	
bruikbare	 oppervlakte,	 plafondhoogte,	weerstand	
buitenschrijnwerk,	 draagkracht	 vloeren,	 dikte	
muren,	…	 die	 door	 de	 kandidaat-huurder	werden	
gesteld,	omdat	die	de	gelijkvloerse	handelsruimte	
casco	 wenste	 te	 huren	 voor	 27	 jaar	 voor	 de	
inrichting	van	een	bankkantoor.

Tijdens	de	 zomer	van	2018	–	op	het	moment	dat	
de omgevingsvergunningsaanvraag volledig was 
afgewerkt	en	klaar	was	voor	indiening	–	kwam	het	
bericht	 dat	 de	 financiële	 instelling	 afzag	 van	 het	

plan om in Serskamp een nieuw bankkantoor te 
openen met als gevolg dat DDS geen rekening meer 
diende	te	houden	met	de	door	deze	partij	gestelde	
eisen,	wat	op	zijn	beurt	ook	een	impact	had	op	de	
plannen van de appartementen. De architect ging 
opnieuw aan de slag om de plannen aan te passen. 
De	gelijkvloerse	verdieping,	voorheen	voorzien	als	
een	casco	gelijkvloerse	handelsruimte,	krijgt	nu	ook	
een	minimale	inrichting	(sanitair,	betegeling,	…).	

Bellekouter Schellebelle

Architectenbureau	 Van	 Acker	 &	 Partners	 (Gent)	
maakte in 2017 voor het binnengebied Bellekouter 
een	 voorontwerp	 van	 het	 gemeentelijk	 ruimtelijk	
uitvoeringsplan	(RUP)	op	met	het	oog	op	de	verdere	
ontwikkeling van de site Bellekouter in Schellebelle.

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	 16	
eengezinswoningen	te	bouwen.	

Het	 ontwerp	 RUP	werd	 door	 de	 provincie	 gunstig	
geadviseerd	met	uitzondering	van	de	planoptie	voor	
de	 ontwikkeling	 van	 private	 woningen	 (omzetting	
woonuitbreidingsgebied naar woongebied voor 
eengezinswoningen	 aansluitend	 bij	 de	 bestaande	
verkaveling	 Reukens)	 die	 volgens	 hen	 strijdig	 was	
met	het	Provinciaal	Ruimtelijk	Structuurplan	(PRS).

De gemeenteraad van Wichelen stelde het ontwerp 
van	 RUP	 ‘Bellekouter’	 op	 25	 april	 2018	 voorlopig	
vast,	gevolgd	door	een	openbaar	onderzoek	van	30	
dagen	dat	afliep	op	15	juli	2018.

BOUWEN VAN APPARTEMENTSGEBOUW 
MET 1 HANDELSRUIMTE EN 2 WOONEEN-
HEDEN.
opdrachtgever	 DDS intercommunale
  Bevrijdingslaan 201
  9200 Dendermonde

ontwerper	 W.A.R.R.P architectenvennootschap bv-bvba
  Denderstraat 6
  9300 Aalst

datum  VO 02 dd 07 03 2018
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Te	ontwikkelen	woonsite	Vlietberg,	Dendermonde

Op	 24	 oktober	 2018	 volgde	 de	 definitieve	 vast- 
stelling	van	het	ontwerp-RUP.	De	gemeente	Wichelen	
besloot	om	de	motivering	voor	het	ongunstig	advies	
van	de	deputatie	van	de	provincie	Oost-Vlaanderen	
(betreffende	 de	 omzetting	 van	 woonuitbreidings-
gebied	 naar	 woongebied)	 in	 samenspraak	 met	
advocatenkantoor	Truyens	te	weerleggen.		

Vlietberg Dendermonde

Het dossier voor de ontwikkeling van de woonsite 
Vlietberg	(circa	20	hectare)	 in	Dendermonde	heeft	
al	 een	 zeer	 lang	 parcours	 afgelegd.	 De	 plannen	
voor	 de	 site	 die	 op	 termijn	 plaats	 zal	 bieden	 aan	
een	500-tal	wooneenheden	voorziet	in	een	mix	van	
verschillende	woontypes,	 gaande	van	 rijwoningen,	
halfopen	 bebouwingen,	 vrijstaande	 huizen	 tot	
appartementen van maximaal 4 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	 (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 die DDS niet in der minne had 
kunnen	verwerven	(5,81	hectare).	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.
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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.	 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 intercommunale hernam de procedure tot 
onteigening	en	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 2017 sprak de vrederechter de onteigening uit 
voor	 een	 deel	 van	 de	 gronden.	 In	 de	 eerste	 helft	
van 2018 volgde het onteigeningsvonnis voor de 
laatste gronden. Na het vervullen van de nodige 
formaliteiten	 (storting	 provisionele	 vergoeding,	
aflevering	 bewaargevingsbewijs	 storting	 door	
de	 Deposito-	 en	 Consignatiekas,	 overschrijving	
onteigeningsvonnis	 op	 het	 hypotheekkantoor,	
betekening	van	het	afschrift	van	het	overgeschreven	
onteigeningsvonnis,	 bewaar	gevingsbewijs	 en	
de	 plaatsbeschrijving)	 kon	 het	 bevelschrift	 tot	
inbezitstelling	van	de	onteigende	gronden	worden	
aangevraagd	bij	de	vrederechter.	In	november	2018	
kwamen	alle	gronden	in	bezit	van	de	intercommunale	
nadat	 alle	 bevelschriften	 tot	 inbezitstelling	 waren	
ontvangen en betekend.

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,	startte	de	
intercommunale	 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	 via	 notariële	
akte kosteloos 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 2018 
om	 de	 overdracht	 van	 wegenis	 en	 groenzones	
goed te keuren van de verkaveling Broekkant in 
Dendermonde.

Woonprojecten	DDS, 
inbreidingsgebied	‘Hekkerstraat	Zuid’	Wetteren
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GEMEENTE/VERKAVELING GOEDKEURING RAAD  
VAN BESTUUR

NOTARIËLE AKTE  
OVERDRACHT

BERLARE

Daelvenne        2015
Kerkveld 2015
Wilgenpark

BUGGENHOUT

Lentepark	F1/4 2016 Getekend

DENDERMONDE

Marchantplein           2014 Getekend
Hagewijkpark		 2014 Getekend
Kroonveldpark 2015 Getekend
Bleienpark   2016 Getekend
Broekkant 2018 Getekend

HAMME

Oostkouter 2014
LAARNE

Kleempstraat														 2015 Getekend
Centrumwijk									 2016 Getekend
LEBBEKE

Meysvelt																 2015 Getekend
Opwijksestraat 2016 Getekend
Meerskant   2017 Getekend
WETTEREN

Diepenbroek	-	Fase	2 2014 Getekend
Fantegembeek		 2015 Getekend
Giezeveld	 2015 Getekend
Dorp & Prinsenhof  2017 Getekend
WICHELEN

Bellekouter 2016

TOTAAL
20 19 15

In	 de	 begin	 jaren	 ’90	 gerealiseerde	 verkaveling	
Giezeveld	 (Wetteren)	 identificeerde	 DDS	 zeven	
percelen tuingrond en een perceel weidegrond die 
de intercommunale aan de aanpalende eigenaars te 
koop	 kon	 aanbieden.	 Deze	 percelen	 werden,	 met	
uitzondering	 van	 drie	 percelen	 tuingrond,	 in	 2018	
verkocht.

Van	 de	 twintig	 verkavelingen	 waarvoor	 in	 2014	
nog	geen	overdracht	was	gebeurd,	keurde	de	raad	
van	bestuur	tot	op	heden	negentien	dossiers	goed.	 
Zie tabel hieronder. 
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MISSIE

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.

TOERISME EN  
RECREATIE
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Park-	en	recreatiedomein	Nieuwdonk,	Berlare
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RESULTATEN VAN DE AFDELING 
TOERISME EN RECREATIE

Bezoekersaantallen 2018 
recreatiedomein Nieuwdonk

Het recreatiedomein Nieuwdonk beleefde 
een	 spectaculair	 seizoen.	 Dankzij	 een	 zeer	
warme	 zomer	 kreeg	 het	 domein	 tussen	 1	 mei	
en 15 september 2018 heel wat betalende 
bezoekers	 over	 de	 vloer:	 76.189,	 een	 stijging 
met	 49	 procent	 ten	 opzichte	 van	 het	 gemiddelde	
van	 51.000	 bezoekers	 over	 de	 afgelopen	 zes	 jaar.	
Tegenover	 vorig	 jaar	 steeg	 het	 aantal	 bezoekers	 
zelfs	met	65	procent.

 
 
 
 
Spreiding bezoekers

Tijdens	 het	 zomerseizoen	 werden	 47.964	 tickets	
voor	 volwassenen,	 19.944	 tickets	 voor	 kinderen,	
2.428	 tickets	 voor	 zestigplussers	 en	 5.853	 tickets	
voor	 schoolgroepen	 verkocht.	Gedurende	 het	 jaar	
kwamen op het domein ook 871 duikers langs.

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Betalende bezoekers 76.189 46.057 53.779 49.258 36.092 59.536 61.451

Parkingticket 16.044 8.409 10.197 10.472 7.450 10.630 9.086

Watersportvijver,	 
Nieuwdonk
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OMTRENT TOERISME  
EN RECREATIE

Natuurinrichtingsproject  
Berlare Broek – Donkmeer

Intercommunale DDS is partner in het natuur-
inrichtingsproject	(NIP)	‘Berlare	Broek	–	Donkmeer’	
dat wordt gecoördineerd door de Vlaamse 
Landmaatschappij	 (VLM).	 De	 gronden	 in	 het	
projectgebied	van	het	natuurinrichtings	project	zijn	
eigendom	 van	 de	 intercommunale,	 de	 gemeente	
Berlare,	vzw	Durme,	het	Agentschap	voor	Natuur	en	
Bos	(ANB)	en	de	Polder	tussen	Schelde	en	Durme.	
Het	recreatiedomein	Nieuwdonk	en	de	omliggende	
bossen	en	gronden	in	bezit	van	de	intercommunale	
maken met een oppervlakte van 183 hectare een 
belangrijk	deel	uit	van	het	projectgebied.	

 
 
Natuurinrichting	 is	 het	 projectmatig	 herstellen,	
ontwikkelen of behouden van waardevolle 
natuur	 door	 inrichtingswerken	 uit	 te	 voeren.	 De	
inrichtingswerken	hebben	tot	doel	om	waardevolle	
natuur in een kwetsbaar natuurgebied te behouden 
of om een geschikt milieu te laten ontstaan voor de 
fauna	en	de	flora.	Naast	de	natuurkwaliteit	wil	het	
project	 ook	 de	 landschappelijke	 diversiteit	 en	 het	
recreatief	medegebruik	opwaarderen.	

Nieuwdonkbossen,	Berlare
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Joeri	Walraed	en	Stijn	Lambrecht,	
nieuwe	uitbaters	van	‘De	Zonnevallei’

Vorig	 jaar	 (2017)	 werd	 door	 de	 VLM	 de	
bouwaanvraag ingediend 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 natuurinrichtingswerken in de Hemelse 
Rij	 en	 Heykens	 werden	 in	 de	 zomer	 van	 2018	
uitgevoerd.

Er werd in 2018 ook de nodige medewerking 
verleend	 aan	 het	 studiebureau,	 aangesteld	
door	 de	 VLM,	 voor	 de	 opmaak	 van	 een	
gezamenlijk	 (voor	 het	 volledige	 projectgebied)	
gebiedsgericht	 natuurbeheerplan	 voor	 ‘Berlare	
Broek	–	Donkmeer’.	

Het	natuurbeheerplan	zal	maatregelen	voorstellen	
om	de	realisaties	van	het	natuurinrichtingsproject	
duurzaam	 te	 beheren	 en	 houdt	 naast	 natuur-	
en	 bosbeheer	 (ecologisch	 streefdoel)	 eveneens	
rekening	 met	 economische	 (houtopbrengst,	
jachtpacht,	…)	en	sociale	aspecten	 (recreatieve,	
natuureducatieve	meerwaarde,	…).	

Recreatiedomein	Nieuwdonk,	 
Berlare
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Gebouw horecagelegenheid 

Begin	 dit	 jaar	 voerde	 DDS	 aan	 het	 gebouw	
van de horecagelegenheid herstellings- en 
renovatiewerken uit om dit gebruiksklaar te 
maken voor de nieuwe uitbater: Jost bvba. De 
horecagelegenheid	kreeg	de	naam	‘De	Zonnevallei’.	

Naast	diverse	kleinere	werken,	zoals	het	vervangen	
van	 beschadigde	 vloertegels,	 herstellen	 van	
deuren,	 nazicht	 en	 onderhoud	 van	 verschillende	
(keuken)toestellen	en	het	vervangen	van	gebarsten	
glaspartijen	gebeurden	ook	enkele	grotere	werken.	

Zo kreeg het gebouw een nieuwe gevel-
bepleistering en werd alle houtwerk van de 
feestzaal	 herschilderd.	 In	 de	 keuken	 kwamen	 er	
nieuwe radiatoren en een verwarmingsketel. 

Het	 dak	 van	 het	 gebouw	 kreeg	 nieuwe	 nokken,	
werd ontmost en behandeld en in de dakgoten 
werden alle lasnaden vernieuwd. DDS verving 
de	brandhaspels,	 zette	de	elektriciteit	 in	 orde	en	
zorgde	tevens	voor	de	keuring	ervan.	

De	 brandblusinstallatie	 boven	 de	 friteuses	 en	
fornuizen	 werd	 vernieuwd	 en	 uitgebreid.	 De	
keuken	 kreeg	 ook	 nieuwe	 uitrusting,	 zoals	 een	
saladette.

Overdracht recreatiedomein  
aan de provincie

Ingevolge het decreet met betrekking tot de 
intergemeentelijke	 samenwerking	 diende	 de	 pro- 
vincie	 Oost-Vlaanderen	 uiterlijk	 op	 31	 december	
2018 uit de intercommunale te treden. De provincie 
en de intercommunale bereikten onderling een 
akkoord	 over	 de	 uittreding	 uit	 het	 kapitaal	 van	
de intercommunale op 31 december 2018 en de 
uitbetaling van de vergoeding voor de aandelen door 
middel	van	de	overdracht	van	het	recreatiedomein	
aan de provincie.

Leentje	Grillaert	(Provincie	Oost-Vlaanderen),	Alexander	Vercamer	(Provincie	Oost-Vlaanderen),	 
Kenneth	Taylor	(DDS)	en	Hilde	Bruggeman	(Provincie	Oost-Vlaanderen)
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Medewerkers DDS-Verko
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MISSIE

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	
uit betaald.

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	 neu-
traliteit.	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.

FINANCIËN, PERSONEEL, 
COMMUNICATIE EN INFORMATICA
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Landmeter Joris Maervoet

OMTRENT FINANCIËN, PERSONEEL, 
COMMUNICATIE EN INFORMATICA

Engagement en verantwoordelijkheid

Essentieel	 voor	 het	 succes	 van	 DDS	 is	 de	
gedrevenheid,	 het	 professionalisme	 en	 de	 
ver	antwoordelijkheidszin	 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

In 2018 werd voor de nieuwe medewerkers een 
onthaalprocedure	 uitgewerkt,	 zodat	 zij	 van	 bij	 de	
start	 zowel	 de	 structuur	 van	 DDS	 als	 de	 collega’s	
leren	 kennen.	 Tijdens	 het	 boekjaar	 2018	wierf	 de	
intercommunale	 een	 nieuwe	 directiesecretaresse	
aan. Voor de twee onderhoudsmedewerkers van 
recreatiedomein	Nieuwdonk	werd	een	zo	optimaal	
mogelijke	 overgang	 naar	 de	 Provincie	 Oost-
Vlaanderen besproken.
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Zuinigheid en financiële gezondheid

Intercommunale	DDS	 is	financieel	gezond	en	heeft	
een	 gunstige	 liquiditeitspositie,	 een	 uitgesproken	
sterke solvabiliteit en realiseert voor haar aan-
deelhouders 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 2018 het contract van de copiers vernieuwd.

Vennootschapsbelasting

Omwille van de programmawet van 19 december 
2014	 is	 intercommunale	 DDS	 sinds	 het	 boekjaar	
2015	onderworpen	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.

Personeelsdirecteur	Peter	De	Leeuw	zet	
medewerker	Linda	Moens	in	de	bloemetjes
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FINANCIEEL 
VERSLAG



FINANCIEEL VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR
Mevrouw,	 
Mijnheer, 
 
Hierbij	hebben	wij	de	eer	u	verslag	uit	te	brengen	bij	de	jaarrekening	2018	van	onze	maatschappij.

A. HET ACTIEF VAN DE MAATSCHAPPIJ 

1. De Materiële vaste activa	bedragen	€	27.615.858,85	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	 €	 	 1.600.000,00(1) 
b.	Uitboeking	ten	bedrage	van	 €	 -	 1.910.846,71(2) 
c.	Afschrijvingen	ten	bedrage	van	 €	 -	 54.417,06  
 € - 365.263,77

1.2. De post Installaties, machines en uitrusting vermindert ingevolge: 
a.	Investeringen	ten	bedrage	van		 €	 	 0,00  
b.	Uitboeking	ten	bedrage	van	 €	 -	 211,14(2) 
c.	Afschrijvingen	ten	bedrage	van		 €	 -	 168.834,45  
 € - 169.045,59

1.3. De post Meubilair en rollend materieel daalt ingevolge: 
a.	Investeringen	ten	bedrage	van	 €	 	 3.737,29(3) 
b.	Uitboeking	ten	bedrage	van	 €	 -	 22.722,14(2) 
c.	Afschrijvingen	ten	bedrage	van	 €	 -	 9.829,25  
 € - 28.814,10 

1.4. De post Overige materiële vaste activa	stijgt	ingevolge: 
a.	Investeringen	ten	bedrage	van	 €	 	 3.651.794,69	(4) 
b.	Afschrijvingen	ten	bedrage	van	 €	 -	 1.003.861,83	  
c. Overboeking ten bedrage van  €	 	 1.490.577,68	
  € 4.138.510,54 

1.5. De post Activa in aanbouw	is	gewijzigd	ingevolge: 
a.	Investeringen	ten	bedrage	van	 €	 	 65.849,53(5) 
b. Overboeking ten bedrage van  €	 -	 1.490.577,68  
 € - 1.424.728,15

 

(1)	Gronden	Vantegem	39,	Wetteren		 €	 	 1.600.000,00
(2)	Uitboeking	Nieuwdonk	 €	 -	 1.933.779,99
(3)	Kantoorautomatisatie	 €	 	 2.171,15
(3)	Grasmachine,	Nieuwdonk	 €	 	 1.566,14
(4)	Appartementen	Erica	&	Fresia,	Wetteren	 €	 	 526.869,26
(4)	Bedrijfsgebouw	Vantegem	39,	Wetteren	 €	 	 3.117.177,03
(4)	Aanpassingswerken	MFG	Hoogveld	58,	Dendermonde	 €	 	 7.748,40
(5)	Oud	Gemeentehuis,	Serskamp	 €	 	 20.266,91
(5)	Begijnhof,	Dendermonde	 €	 	 45.582,62

DEEL I: DE JAARBALANS OP 31 DECEMBER 2018
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2. De post Financiële vaste activa ondergaat	geen	wijzigingen.

3. De post Vorderingen op meer dan één jaar daalt	met	€	26.762,46.	 

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.

4. De Voorraden zijn	gestegen	met	€	811.906,90.	 

De	stijging	is	voornamelijk	te	verklaren	door	aankopen	voor	Vlietberg	Dendermonde	en	Meerbos	Wichelen.	 
De	voorraad	van	Diepenbroek	Wetteren	daalt	daarentegen	door	gerealiseerde	verkopen. 
De	historiek	van	de	voorraden	onroerende	goederen,	bestemd	voor	verkoop,	ziet	er	op	31.12.2018	als	volgt	uit:

2017 2018 TOENAME / AFNAME 
Bedrijventerreinen €	3.263.621,61 €	141.461,63
Grondbeleid en Woningbouw €	6.070.783,92 €	670.445,27

TOTAAL  € 9.334.405,53    € 10.146.312,43  € 811.906,90

5. De post Handelsvorderingen	daalt	met	€	2.702,12	tot	€	18.811,13.	

6. De post Overige Vorderingen stijgt	met	€	74.277,98	tot	€	247.118,68.	 
Het	bedrag	omvat:	financieringsfonds	groepsverzekering	(€	89.330,53),	voorschotten	personeel	(€	10.170,42),	
huurgelden	(€	102.763,40),	nog	te	ontvangen	intresten	(€	1.944,18),	de	tranche	2019	van	het	krediet	toegestaan	
aan	Fiber	Invest	(€	26.762,46),	terug	te	vorderen	btw	(€	13.937,66),	nog	te	ontvangen	pachten	(€	726,65)	en	nog	 
te	factureren	sommen	(€	1.483,38).

7. De posten Geldbeleggingen (€	4.074.490,72)	en	Liquide middelen	(€	8.267.696,62)	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	(€	349.014,91)	omvatten	naast	de	voorafbetaalde	kosten	2019	ook	de	nog	 
te ontvangen intresten op beleggingen.

6.741.229,19€

3.405.083,24€

45Jaarverslag 2018 |	Financieel	verslag



FINANCIEEL VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR

B. HET PASSIEF VAN DE MAATSCHAPPIJ  
(of hoe het actief is gefinancierd) 

1. Het Geplaatst kapitaal bedraagt	 €	 923.300,00.	De	 kapitaalsvermindering	 van	€	159.650,00	 is	 het	 gevolg	 van	de	
uittreding	van	Provincie	Oost-Vlaanderen	als	aandeelhouder.

2.	Door	de	uittreding	van	Provincie	Oost-Vlaanderen	komen	de	Uitgiftepremies op € 0 te staan.

3. De Herwaarderingsmeerwaarden verminderen	met	€	22.695,77	door	de	overboeking	van	het	afgeschreven	gedeelte	
van de meerwaarden naar de reserves.

4. De Reserves nemen	 af	met	 €	 1.913.075,84	 vanwege	 enerzijds	 een	 daling	 van	 3.158.906,73	 door	 uittreding	 van	 
Provincie	 Oost-Vlaanderen	 als	 aandeelhouder	 en	 anderzijds	 vanwege	 een	 stijging	 door	 de	 overboeking	 van	 het	
afgeschreven	 gedeelte	 van	 herwaarderingsmeerwaarden	 (€	 22.695,77),	 door	 toevoeging	 aan	 de	 beschikbare	 
reserves	 van	het	 resultaat	 van	het	boekjaar	 (€	155.044,15)	en	door	de	overboeking	van	de	gespreid	 te	belasten	
meerwaarde	bij	de	verkoop	van	Nieuwdonk	naar	de	belastingvrije	reserves	(€	1.068.090,97).

5. De Kapitaalsubsidies nemen	 toe	 met	 €	 15.002,07	 vanwege	 enerzijds	 een	 stijging	 door	 de	 ontvangst	 van	 een	
nieuwe	subsidie	voor	het	Begijnhof	Dendermonde	(€	8.548,47)	en	door	de	regularisatie	ten	gevolge	van	het	nieuwe	
belastingtarief	(€	26.744,51).	Anderzijds	kent	deze	post	een	daling	door	de	afschrijving	van	de	subsidies	met	hetzelfde	
percentage	als	het	materiële	vaste	activa	waarop	de	subsidies	betrekking	hebben	(€	20.290,91).

6. De rubriek Voorzieningen voor risico’s en kosten	neemt	af	met	€	138.304,35	tengevolge:

6.1.		Besteding	van	de	voorzieningen	voor	grote	herstellings-	en/ 
of	onderhoudswerken	 -	 €	 116.797,92

6.2.		Besteding	van	de	voorzieningen	voor	nog	uit	te	voeren	werken	met	betrekking	tot	 
de	projecten	Economische	Expansie	en	Grondbeleid-	 	 €	 9.923,23

6.3.	Besteding	van	de	voorzieningen	voor	overige	risico’s	en	kosten																																								-		 €			 11.583,20
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7. De rubriek Uitgestelde Belastingen bedraagt	€	623.108,65	en	heeft	betrekking	op	het	nog	niet	belaste	gedeelte	van	
de	kapitaalsubsidies	(€	174.455,84)	enerzijds	en	het	nog	niet	belaste	gedeelte	van	de	gerealiseerde	meerwaarde	bij	
verkoop	van	Nieuwdonk	(€	448.652,81)	anderzijds.

8.	Er	zijn	geen	Schulden op meer dan één jaar.

9. De Schulden op ten hoogste één jaar	bedragen	€	862.254,68	en	nemen	af	met	€	256.673,42.	 
Dit	door	een	daling	van	de	schulden	die	binnen	het	jaar	vervallen	(€	225.802,98),	de	handelsschulden	(€	88.934,56),	
de	sociale	schulden	(€	5.404,18)	en	de	overige	schulden	(€	99.885,71).	 
De	ontvangen	vooruitbetalingen	(€	17.835)	en	de	belastingschulden	(€	145.519,01)	nemen	daarentegen	toe.

10. De Overlopende rekeningen	bedragen	€	118.629,00	en	omvatten	voornamelijk	de	vooraf	ontvangen	huurgelden.

Het totaal van de balans bedraagt € 50.980.712,27 wat een daling inhoudt ten bedrage  
van € 2.273.553,44.
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FINANCIEEL VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR

DEEL II: DE RESULTATENREKENING 2018

A. DE KOSTEN 

1. De Bedrijfskosten	nemen	af	van	€	5.144.673,26	in	2017	tot	€	4.330.121,64	in	2018;	hetgeen	per	saldo	een	verschil	
van	€	814.551,62	betekent.	Deze	daling	vindt	zijn	oorsprong	in:

A. Een afname van de post Handelsgoederen	met	€	581.364,36.
B		 	Een	stijging	van	de	post	Diensten en diverse goederen	met	€	26.227,33;	dit	voornamelijk	door	een	stijging	

van	de	onderhouds-	en	herstellingskosten	en	van	de	kosten	voor	uitzendkrachten.
C.		 	Een	stijging	van	de	post	Bezoldigingen en sociale lasten met	€	12.069,09.	 

De	aanpassing	van	de	bezoldigingen	door	indexering	en	biënnales	zijn	de	voornaamste	reden	van	deze	
stijging.

D.		Een	stijging	van	de	Afschrijvingen en waardeverminderingen	(€	29.949,32).
E.   De Voorzieningen	bedragen	-€	138.304,35	en	dalen	met	€	330.844,07	ten	opzichte	van	2017.	 

Deze	daling	is	het	totaal	van	de	bestedingen.	Er	werden	geen	nieuwe	voorzieningen	aangelegd.
F.		 	Een	stijging	van	de	Andere bedrijfskosten	met	€	29.411,07. 

De	Andere	bedrijfskosten	bedragen	€	49.261,09	en	vertegenwoordigen	de	kosten	van	de	Jaarvergadering	 
(€	7.926,60)	en	diverse	taksen	(€	41.334,49).

2. De Financiële kosten	bedragen	€	1.896,75	en	verminderen	met	€	1.803,49	in	vergelijking	met	2017,	dit	door	de	
daling	van	het	bedrag	van	de	uitstaande	leningen	ten	opzichte	van	vorig	jaar.

3. De rubriek Overboeking naar de uitgestelde belastingen	bedraagt	€	474.010,63	en	betreft	de	uitgestelde	belasting	
op	de	gerealiseerde	meerwaarde	bij	de	verkoop	van	Nieuwdonk.

4. De Belastingen	stijgen	met	€	56.850,45	tot	€	447.575,75.	Deze	stijging	is	voornamelijk	te	verklaren	door	de	
belasting	op	voorheen	vrijgestelde	voorzieningen	naar	aanleiding	van	een	fiscale	controle.	 	

5. De post Overboeking naar de belastingvrije reserves bedraagt	€	1.128.459,38	en	heeft	betrekking	op	de	gespreid	
te	belasten	meerwaarde	gerealiseerd	bij	de	verkoop	van	Nieuwdonk.

6. Het Totaal der kosten	bedraagt	€	6.382.064,15.

B. DE OPBRENGSTEN 

1. De Bedrijfsontvangsten	stijgen	van	€		6.263.435,82	in	2017	tot	€	6.410.788,43	in	2018,	hetgeen	per	saldo	 
€	147.352,61	betekent.	Deze	stijging	vindt	zijn	oorsprong	in:

A.  Een daling van de post Omzet	met	€	1.864.420,96. 
Er werden in 2018 geen verkopen gerealiseerd door de afdeling Economische Expansie.
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B.  De Wijziging in de voorraad	van	de	projecten	Grondbeleid	en	Woningbouw	en	Economische	 	
Expansie	daalt	met	€	47.106,57.

C.	Er	zijn	geen	Geproduceerde vaste activa.
D.  De post Andere bedrijfsontvangsten	stijgt	met	€	456.410,13. 

Deze	post	betreft	onder	meer:	huurgelden	en	pachten	(€	2.435.995,41),	opstalvergoeding	 
Solar	(€	40.989,06)	en	loontussenkomsten	(€	28.652,86). 
De	stijging	is	voornamelijk	te	wijten	aan	de	verhuur	van	het	nieuw	aangekochte	bedrijfsgebouw	 	
Vantegem	39	in	Wetteren	en	van	de	nieuw	gebouwde	appartementen	Erica	&	Fresia	in	Wetteren.

E.  De Niet-recurrente bedrijfsopbrengsten	bedragen	€1.602.470,01	en	worden	gevormd	door	de	gerealiseerde	
meerwaarde op de verkoop van Nieuwdonk.

2. De Financiële opbrengsten	dalen	van	€	83.598,85	in	2017	tot	€	78.235,42	in	2018.	 
Deze	daling	is	voornamelijk	te	verklaren	door	de	lagere	rentevoet	op	beleggingen	en	door	de	daling	van	 
het totaal openstaand saldo van de geldbeleggingen.

3. De Onttrekking aan de uitgestelde belastingen	bedraagt	€	33.881,04.

4. De Onttrekking aan de belastingvrije reserves	bedraagt	€	60.368,41.

5. Het Totaal der opbrengsten	bedraagt		€	6.583.273,30.

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	€	201.209,15	 
(tegenover	€	815.098,36	in	2017).	De	verdeling	hiervan	zal,	onder	voorbehoud	van	goedkeuring	door	 
de	Algemene	Vergadering,	cfr.	de	statuten	als	volgt	geschieden:

1.	Dividend	aan	de	aandeelhouders	A	en	F		 €	 	 46.165,00 
5%	op	€	923.300,00
2. Saldo naar de beschikbare reserve €	 	155.044,15 
 €  201.209,15

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,	28	februari	2019 

Kris	Verwaeren 
Algemeen directeur
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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 2018
In	 het	 kader	 van	 de	 wettelijke	 controle	 van	 de	 jaarrekening	 van	 het	 intergemeentelijk	 samenwerkingsverband	
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.	Dit	vormt	een	
geheel en is ondeelbaar.

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 jaarrekening – oordeel zonder voorbehoud

Wij	 hebben	 de	 wettelijke	 controle	 uitgevoerd	 van	 de	 jaarrekening	 van	 het	 intergemeentelijk	 samenwerkingsverband	 DDS	
(omvattende	 de	 balans	 op	 31	 december	 2018,	 	 de	 resultatenrekening	 afgesloten	 op	 die	 datum	 en	 de	 toelichting)	 met	 een	
balanstotaal	van	€	50.980.712,27	en	waarvan	de	resultatenrekening	afsluit	met	een	winst	van	het	boekjaar	van	€	201.209,15.		

Naar	ons	oordeel	geeft	de	jaarrekening	een	getrouw	beeld	van	het	vermogen	en	de	financiële	toestand	van	het	intergemeentelijk	
samenwerkingsverband	DDS		per	31	december		2018,	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),	 zoals	 van	 toepassing	 in	 België.	 
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	met	inbegrip	van	deze	
met	betrekking	tot	de	onafhankelijkheid.

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

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

Verantwoordelijkheden 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	eveneens	uit	te	spreken	over	alle	aangelegenheden,	verband	
houdend	met	de	continuïteit.
 
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	als	geheel	geen	afwijkingen	van	materieel	belang	
bevat,	ingevolge	fraude	of	fouten.
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Een	 redelijke	 mate	 van	 zekerheid	 is	 een	 hoog	 niveau	 van	 zekerheid,	 maar	 is	 geen	 garantie	 dat	 een	 controle,	 uitgevoerd	
overeenkomstig	de	ISA’s,	altijd	een	afwijking	van	materieel	belang	ontdekt	wanneer	die	zou	bestaan.
Afwijkingen	worden	als	van	materieel	belang	beschouwd	indien	zij	de	economische	beslissingen	van	gebruikers	van	de	jaarrekening	
beïnvloeden.

Bij	de	uitvoering	van	onze	werkzaamheden	leven	wij	het	wettelijk,	reglementair	en	normatief	kader	na	dat	van	toepassing	is	op	de	
controle	van	de	jaarrekening	in	België.

Daarbij	passen	wij	een	professionele	oordeelsvorming	toe	en	handhaven	wij	een	kritische	instelling	gedurende	de	controle.

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	controle-informatie	
die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel.

   Het	verkrijgen	van	inzicht	in	de	interne	beheersing	teneinde	richting	te	geven	aan	de	te	plannen	werkzaamheden,	zonder	
daarbij	een	oordeel	te	geven	over	de	effectiviteit	van	de	interne	beheersing.

   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	en	van	de	vraag	of	de	jaarrekening	
de	onderliggende	transacties	en	gebeurtenissen	weergeeft	op	een	wijze	die	leidt	tot	een	getrouw	beeld.

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,		24	mei	2019

Dominique A. Vaes
Bedrijfsrevisor
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BALANS

ACTIVA
31.12.2018 31.12.2017

BEDRAGEN TOTALEN BEDRAGEN TOTALEN

VASTE ACTIVA

I. OPRICHTINGSKOSTEN - -

II. IMMATERIËLE VASTE ACTIVA - -

III. MATERIËLE VASTE ACTIVA 27.615.858,85 25.465.199,92
A. Terreinen en gebouwen 6.779.419,19 7.144.682,96

B. Installaties, machines en uitrusting 0,00 169.045,59

C. Meubilair en rollend materieel 5.998,85 34.812,95

D. Leasing en soortgelijke rechten - -

E. Overige materiële vaste activa 20.073.568,98 15.935.058,44

F. Activa in aanbouw en vooruitbetalingen 756.871,83 2.181.599,98

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 150.752,25 177.514,71
A. Handelsvorderingen - -

B. Overige vorderingen 150.752,25 177.514,71

VI. VOORRADEN EN BESTELLINGEN IN UITVOERING 10.146.312,43 9.334.405,53
A. Voorraden

1. Grond- en hulpstoffen - -

2. Goederen in bewerking - -

3. Gereed product - -

4. Handelsgoederen - -

5. Onroerende goederen bestemd voor verkoop 10.146.312,43 9.334.405,53

6. Vooruitbetalingen - -

B. Bestellingen in uitvoering - -

VII. VORDERINGEN OP TEN HOOGSTE ÉÉN JAAR 265.929,81 194.353,95
A. Handelsvorderingen 18.811,13 21.513,25

B. Overige vorderingen 247.118,68 172.840,70

VIII. GELDBELEGGINGEN 4.074.490,72 9.032.142,30
A. Eigen aandelen - -

B. Overige beleggingen 4.074.490,72 9.032.142,30

IX. LIQUIDE MIDDELEN 8.267.696,62 8.634.005,61

X. OVERLOPENDE REKENINGEN 349.014,91 305.987,01

TOTAAL DER ACTIVA 50.980.712,27 53.254.265,71
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PASSIVA
31.12.2018 31.12.2017

BEDRAGEN TOTALEN BEDRAGEN TOTALEN

EIGEN VERMOGEN
I. KAPITAAL 923.300,00 1.082.950,00
A. Geplaatst kapitaal 923.300,00 1.082.950,00
B. Niet-opgevraagd kapitaal (-)
II. UITGIFTEPREMIES 0,00 221.443,27
III. HERWAARDERINGSMEERWAARDEN 145.735,62 168.431,39
IV. RESERVES 39.240.056,94 41.153.132,78
A. Wettelijke reserve 161.491,79 174.918,50
B. Onbeschikbare reserves

1. Voor eigen aandelen - -
2. Andere 35.426.332,43 38.360.368,02
3. Bijzondere onbeschikbare reserve 239.125,00 270.378,23

C. Belastingvrije reserves 1.068.090,97 -
D. Beschikbare reserves 2.345.016,75 2.347.468,03
V. OVERGEDRAGEN WINST (+) OF VERLIES (-)
VI. KAPITAALSUBSIDIES 415.320,56 400.318,49
VII. VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN 9.275.415,47 8.996.743,95
A. Voorzieningen voor risico's en kosten 8.652.306,82 8.790.611,17

1. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen - -
2. Fiscale lasten - -
3. Grote herstellings- en onderhoudswerken 4.397.747,52 4.514.545,44
4. Milieuverplichtingen - -
5. Overige risico's en kosten 4.254.559,30 4.276.065,73

B. Uitgestelde belastingen 623.108,65 206.132,78

SCHULDEN
VIII. SCHULDEN OP MEER DAN ÉÉN JAAR 0,00 0,00
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 - -
IX. SCHULDEN OP TEN HOOGSTE ÉÉN JAAR 862.254,68 225.802,98 1.118.928,10
A. Schulden op meer dan één jaar die  

binnen het jaar vervallen
- 225.802,98

B. Financiële schulden
1. Kredietinstellingen - -
2. Overige leningen - -

C. Handelsschulden -
1. Leveranciers 166.629,81 255.564,37
2. Te betalen wissels -

D. Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen 17.835,00 -
E. Schulden met betrekking tot belastingen,  

bezoldigingen en sociale lasten
-

1. Belastingen 351.914,11 206.395,10
2. Bezoldigingen en sociale lasten 129.583,36 134.987,54

F. Overige schulden 196.292,40 296.178,11
X. OVERLOPENDE REKENINGEN 118.629,00 112.317,73
TOTAAL DER PASSIVA 50.980.712,27 53.254.265,71
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RESULTATENBEREKENING

KOSTEN
31.12.2018 31.12.2017

BEDRAGEN TOTALEN BEDRAGEN TOTALEN

II. BEDRIJFSKOSTEN

A. Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen 846.065,36 1.427.429,72

1. Inkopen 846.065,36 1.427.429,72

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

B. Diensten en diverse goederen 973.847,05 947.619,72

C. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 1.362.309,90 1.350.240,81

D. Afschrijvingen en waardeverminderingen op  
oprichtingskosten, immateriële en materiële  
vaste activa

1.236.942,59 1.206.993,27

 E. Waardeverminderingen op voorraden, bestellingen in  
uitvoering en handelsvorderingen  
(toevoegingen +) (terugnemingen -)

- -

 F. Voorzieningen voor risico's en kosten  
(toevoegingen +, bestedingen en terugnemingen -) -138.304,35 192.539,72

 G. Andere bedrijfskosten 49.261,09 19.850,02

 H. Als herstructureringskosten  
geactiveerde bedrijfskosten (-) - -

 I. Niet-recurrente bedrijfskosten - -

TOTAAL BEDRIJFSKOSTEN 4.330.121,64 5.144.673,26

V. FINANCIËLE KOSTEN

 A. Recurrente financiële kosten 1.896,75 3.700,24

 1. Kosten van schulden 1.896,75 3.700,24 -

 2. Waardeverminderingen op vlottende activa  
(toevoegingen +) (terugnemingen -) - -

 3. Andere financiële kosten - -

 B. Niet-recurrente financiële kosten - -

TOTAAL FINANCIËLE KOSTEN 1.896,75 3.700,24

VIII. OVERBOEKING NAAR DE UITGESTELDE BELASTINGEN 474.010,63 -

IX. BELASTINGEN OP HET RESULTAAT

 A. Belastingen 447.575,75 390.725,30

TOTAAL BELASTINGEN 447.575,75 390.725,30

IX. WINST VAN HET BOEKJAAR 201.209,15 815.098,36

VI. OVERBOEKING NAAR DE BELASTINGVRIJE RESERVES 1.128.459,38 -

ALGEMEEN TOTAAL 6.583.273,30 6.354.197,16
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TE BESTEMMEN RESULTAAT VAN HET BOEKJAAR

XIII. TE BESTEMMEN WINST  
VAN HET BOEKJAAR

XII. TE VERWERKEN VERLIES  
VAN HET BOEKJAAR

A. Te verwerken verliessaldo A. Te verwerken winstsaldo 201.209,15

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

C. Toevoeging aan de reserves B. Onttrekking aan de eigen middelen 

 1. Aan de wettelijke reserve 
 2. Aan de beschikbare reserves 155.044,15

 1. Aan het kapitaal en aan de uitgiftepremies 
 2. Aan de reserves

D. Over te dragen resultaat D. Over te dragen resultaat

 1. Over te dragen winst  1. Over te dragen verlies

E. Uit te keren winst E. Tussenkomst van de vennoten in het verlies

 1. Vergoeding van het kapitaal 
 2. Bestuurders of zaakvoerders 
 3. Andere rechthebbenden 

46.165,00

TOTAAL: 201.209,15 201.209,15

OPBRENGSTEN
31.12.2018 31.12.2017

BEDRAGEN TOTALEN BEDRAGEN TOTALEN

I. BEDRIJFSOPBRENGSTEN

A. Omzet 1.429.294,44 3.293.715,40

B. Wijziging in de voorraad goederen in bewerking en 
gereed product en in de bestellingen in uitvoering 
(afname -) (toename +)

811.906,90 859.013,47

C. Geproduceerde vaste activa - -

D. Andere bedrijfsontvangsten 2.567.117,08 2.110.706,95

E. Niet-recurrente bedrijfsopbrengsten 1.602.470,01 -

TOTAAL BEDRIJFSONTVANGSTEN 6.410.788,43 6.263.435,82

IV. FINANCIËLE OPBRENGSTEN

A. Recurrente financiële opbrengsten 78.235,42 83.598,85

1. Opbrengsten uit financiële vaste activa - -

2. Opbrengsten uit vlottende activa 57.944,51 69.689,02

3. Andere financiële opbrengsten 20.290,91 13.909,83

B. Niet-recurrente financiële opbrengsten - -

TOTAAL FINANCIËLE OPBRENGSTEN 78.235,42 83.598,85

VII. ONTTREKKING AAN DE UITGESTELDE 
BELASTINGEN 33.881,04 7.162,49

IX. BELASTINGEN OP HET RESULTAAT

B. Regularisering van belastingen en terugneming van 
voorzieningen voor belastingen

- -

TOTAAL TERUGNEMING BELASTINGEN - -

X. VERLIES VAN HET BOEKJAAR - -

XI. ONTTREKKING AAN DE BELASTINGVRIJE 
RESERVES 60.368,41 -

ALGEMEEN TOTAAL 6.583.273,30 6.354.197,16
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STAAT VAN DE VASTE ACTIVA

MATERIËLE VASTE ACTIVA-RUBRIEK III 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

VOORUITBETALINGEN

TOTAAL 
RUBRIEK III

BOEKWAARDE BIJ HET EINDE VAN  
HET VOORGAANDE BOEKJAAR 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 - - 730.818,36 1.056.044,05

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 (-) - - - - - -

MUTATIES VAN HET BOEKJAAR -365.263,77 -169.045,59 -28.814,10 - 4.138.510,54 -1.424.728,15 2.150.658,93 0,00

Aanschaffingen (+) 1.600.000,00 - 3.737,29 - 3.651.794,69 65.849,53 5.321.381,51 -

Buitengebruikstelling tot  
aanschaffingswaarden (-)

-2.685.514,25 -2.085,00 -65.416,14 - - -2.753.015,39 -

Buitengebruikstellingen  
geboekte meerwaarde (-)

-29.656,77 - - - - -29.656,77 -

Overboeking naar andere rubriek - - 1.490.577,68 -1.490.577,68 0,00 -

Geboekte meerwaarden (+)  
coëfficiënt: 0,00 %

- - - - - - - -

Afgeboekte meerwaarde (-)

Gevormde afschrijvingen 
en waardeverminderingen (-)

-54.417,06 -168.834,45 -9.829,25 - -1.003.861,83 - -1.236.942,59 -

Afgeboekte afschrijvingen bij  
overdracht en buitengebruikstelling (+)

804.324,31 1.873,86 42.694,00 - - 848.892,17 -

Teruggenomen afschrijvingen op  
uitzonderlijke opbrengsten geboekt (+)

- - - - - - - -

Teruggenomen afschrijvingen op  
herwaarderingsmeerwaarde geboekt (+)

- - - - - - - -

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

BOEKWAARDE OP BALANSDATUM 6.779.419,19 0,00 5.998,85 - 20.073.568,98 756.871,83 27.615.858,85 110.656,68

Aanschaffingswaarde (+) 11.939.848,76 3.181.103,35 131.935,52 - 36.666.039,35 756.871,83 52.675.798,81 110.656,68

Geboekte meerwaarde (+) 139.124,51 156.444,41 - - 730.818,36 - 1.026.387,28 -

Geboekte afschrijvingen  
en waardeverminderingen (-)

5.299.554,08 3.337.547,76 125.936,67 - 17.323.288,73 - 26.086.327,24 -

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

GEMIDDELDE TOEGEPASTE 
AFSCHRIJVINGSVOETEN % 1/15 1/10 1/10 1/33 - -
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MATERIËLE VASTE ACTIVA-RUBRIEK III 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

VOORUITBETALINGEN

TOTAAL 
RUBRIEK III

BOEKWAARDE BIJ HET EINDE VAN  
HET VOORGAANDE BOEKJAAR 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 - - 730.818,36 1.056.044,05

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 (-) - - - - - -

MUTATIES VAN HET BOEKJAAR -365.263,77 -169.045,59 -28.814,10 - 4.138.510,54 -1.424.728,15 2.150.658,93 0,00

Aanschaffingen (+) 1.600.000,00 - 3.737,29 - 3.651.794,69 65.849,53 5.321.381,51 -

Buitengebruikstelling tot  
aanschaffingswaarden (-)

-2.685.514,25 -2.085,00 -65.416,14 - - -2.753.015,39 -

Buitengebruikstellingen  
geboekte meerwaarde (-)

-29.656,77 - - - - -29.656,77 -

Overboeking naar andere rubriek - - 1.490.577,68 -1.490.577,68 0,00 -

Geboekte meerwaarden (+)  
coëfficiënt: 0,00 %

- - - - - - - -

Afgeboekte meerwaarde (-)

Gevormde afschrijvingen 
en waardeverminderingen (-)

-54.417,06 -168.834,45 -9.829,25 - -1.003.861,83 - -1.236.942,59 -

Afgeboekte afschrijvingen bij  
overdracht en buitengebruikstelling (+)

804.324,31 1.873,86 42.694,00 - - 848.892,17 -

Teruggenomen afschrijvingen op  
uitzonderlijke opbrengsten geboekt (+)

- - - - - - - -

Teruggenomen afschrijvingen op  
herwaarderingsmeerwaarde geboekt (+)

- - - - - - - -

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

BOEKWAARDE OP BALANSDATUM 6.779.419,19 0,00 5.998,85 - 20.073.568,98 756.871,83 27.615.858,85 110.656,68

Aanschaffingswaarde (+) 11.939.848,76 3.181.103,35 131.935,52 - 36.666.039,35 756.871,83 52.675.798,81 110.656,68

Geboekte meerwaarde (+) 139.124,51 156.444,41 - - 730.818,36 - 1.026.387,28 -

Geboekte afschrijvingen  
en waardeverminderingen (-)

5.299.554,08 3.337.547,76 125.936,67 - 17.323.288,73 - 26.086.327,24 -

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

GEMIDDELDE TOEGEPASTE 
AFSCHRIJVINGSVOETEN % 1/15 1/10 1/10 1/33 - -
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GELDBELEGGINGEN

1. Overige beleggingen  € 4.074.490,72

OVERLOPENDE REKENINGEN ACTIVA

1.	Voorafbetaalde	kosten	2019	 €	 18.810,32
2. Verkregen opbrengsten beleggingen  €	 330.204,59
 € 349.014,91

STAAT MET BETREKKING TOT HET KAPITAAL

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

TOELICHTING
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VOORZIENINGEN VOOR OVERIGE RISICO’S EN KOSTEN

1.	Voorzieningen	in	verband	met	de	aankoop	van	
onroerende	goederen,	bestemd	voor	verkoop		 €	 3.112.191,07
2.	Voorziening	oninbare	vorderingen	FRGE	 €	 30.000,00
3.	Voorziening	juridische	procedure	Economische	Expansie		 €	 360.329,23
4.	Voorziening	onroerende	voorheffing		 €	 752.039,00
 € 4.254.559,30

STAAT VAN DE SCHULDEN

Uitsplitsing volgens looptijd
1.	minder	dan	één	jaar	 €	 0,00
2.	meer	dan	één	doch	hoogstens	vijf	jaar	 €	 0,00
3.	meer	dan	vijf	jaar	 €	 0,00
 € 0,00

Gewaarborgde schulden   nihil

Schulden met betrekking tot belastingen en sociale lasten 
1.	Niet	vervallen	belastingschulden	 €	 141.093,88
2.	Geraamde	belastingschulden	 €	 210.820,23
 €	 129.583,36
 € 481.497,47

OVERLOPENDE REKENINGEN PASSIVA

1.	Ontvangen	huurgelden	2019	 €	 117.346,94
2.	Ontvangen	bijdragen	hospitalisatieverzekering	2019	 €	 1.282,06
 € 118.629,00
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TOELICHTING

BEDRIJFSRESULTATEN

Omzet
1.	Huisvuilverwerking	 €	 	1.105.468,84
2.	Grondbeleid	en	Woningbouw	 €	 	 119.391,05 
3.	Economische	Expansie	 €	 	 0,00
4. Nieuwdonk €	 	 204.434,55
 €  1.429.294,44

Andere bedrijfsontvangsten
1.	Ontvangen	huurgelden	en	pachten	 €	 	2.435.995,41
2.	Diverse	ontvangsten	 €	 	 102.468,81

a. Algemeen beleid €  9.712,81
b. Grondbeleid en Woningbouw €  16.967,46
c. Nieuwdonk €  24.168,42
d. Economische expansie €  7.892,75
e. Afvalverwerking €  40.989,06
f. FRGE €  2.738,31

3.	Loontussenkomsten	 €	 	 28.652,86
a. Gesco’s €  28.652,86 
 €  2.567.117,08

Personeelsbestand op 31.12.2018
Arbeiders    7
Bedienden   13

Personeelskosten
1.	Bezoldigingen	en	rechtstreekse	sociale	voordelen	 €	 	 954.015,98
2.	Patronale	bijdragen	voor	sociale	verzekeringen	 €	 	 290.351,92
3.	Patronale	bijdrage	voor	buitenwettelijke	verzekeringen	 €	 	 63.926,50
4. Andere personeelskosten €	 	 54.015,50
 €  1.362.309,90
 

Voorzieningen
1.	Toevoegingen	(+)	 €	 	 0,00
2.	Bestedingen	en	terugnemingen	(-)	 €	 -	 138.304,35
 € - 138.304,35
 

Andere bedrijfskosten
1.	Kosten	Jaarvergaderingen	 €	 	 7.926,60
2.	Diverse	taksen	(o.a.	polderbelasting	en	onroerende	voorheffing)	 €	 	 41.334,49
 €  49.261,09
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FINANCIËLE RESULTATEN

Andere financiële opbrengsten
De	door	de	overheid	toegekende	subsidies,	aangerekend	op	het	resultaat

1.	Kapitaalsubsidies	 €  20.290,91

NIET-RECURRENTE OPBRENGSTEN EN KOSTEN

Niet-recurrente bedrijfsopbrengsten
3.	Meerwaarden	op	de	realisatie	van	immateriële	
				en	materiële	vaste	activa	 €  1.602.470,01

BELASTINGEN OP HET RESULTAAT

 Belastingen op het resultaat van het boekjaar
1.	Verschuldigde	of	betaalde	belastingen	en	voorheffingen	 €	 	 140.335,98
2.	Geactiveerde	overschotten	van	betaalde	belastingen	en	voorheffingen	 €	 	 0,00
3.	Geraamde	belastingsupplementen	 €	 	 34.363,80
 €  174.719,78

Belastingen op het resultaat van vorige boekjaren
1.	Verschuldigde	of	betaalde	belastingsupplementen	 €  272.855,97

ANDERE TAKSEN EN BELASTINGEN TEN LASTE VAN DERDEN

Belasting over de toegevoegde waarde
1.	Door	de	onderneming	aftrekbare	belasting	 €  70.872,35
2.	Door	de	onderneming	verschuldigde	belasting	 €  318.784,32

De ingehouden bijdragen ten koste van derden
1.	Bedrijfsvoorheffing	 €  275.299,39
1.	Roerende	voorheffing	 €  1.125,00

FINANCIËLE BETREKKINGEN MET BESTUURDERS EN ZAAKVOERDERS

Bestuurders
1.	Zitpenningen	 €	 	 31.360,88
2.	Verplaatsingen	 €	 	 948,90
3.	Sociale	bijdragen	zitpenningen	 €	 	 4.970,37
4. Erelonen €	 	 5.213,12
 €  42.493,27
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SOCIALE BALANS 2018

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 12,25 8,00 4,25

Deeltijds 7,75 2,00 5,75

Totaal in voltijdse equivalenten (VTE) 17,66 9,02 8,64

Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren
Voltijds 17.967,25 11.207,85 6.759,40

Deeltijds 7.631,30 2.495,50 5.135,80

Totaal 25.598,55 13.703,35 11.895,20

Personeelskosten 
Voltijds 1.013.992,84 746.593,01 267.399,83

Deeltijds 348.317,06 113.797,61 234.519,45

Totaal 1.362.309,90 860.390,62 501.919,28

2. TIJDENS HET VORIGE BOEKJAAR TOTAAL MANNEN VROUWEN

Gemiddeld aantal werknemers in VTE 18,13 9,33 8,80

Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren 26.107,10 14.156,70 11.950,40

Personeelskosten 1.350.240,81 837.451,63 512.789,18

Bedrag van de voordelen bovenop het loon

3. OP DE AFSLUITDATUM VAN HET BOEKJAAR VOLTIJDS DEELTIJDS
TOTAAL IN 
VOLTIJDSE 

EQUIVALENTEN

A. Aantal werknemers 13 7 18,34

B. Volgens de aard van de arbeidsovereenkomst:
Overeenkomst voor onbepaalde tijd 13 6 17,71

Overeenkomst voor bepaalde tijd 1 0,63

Vervangingsovereenkomst
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C. Volgens het geslacht en studieniveau

Mannen 8 1 8,79

Lager onderwijs 1 1,00

Secundair onderwijs 1 0,79

Hoger niet-universitair onderwijs 3 3,00

Universitair onderwijs 4 4,00

Vrouwen 5 6 9,55

Lager onderwijs 4 2,95

Secundair onderwijs 2 1,60

Hoger niet-universitair onderwijs 4 4,00

Universitair onderwijs 1 1,00

D. Volgens de beroepscategorie
Directiepersoneel 3

Bedienden 8 2 3,00

Arbeiders 2 5 9,60

Gepensioneerd 5,74

B. Uitzendkrachten en ter beschikking van de onderneming gestelde personen

UITZENDKRACHTEN TERBESCHIKKING-
GESTELDEN 

Gemiddeld aantal tewerkgestelde personen 1,60

Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren 3.158,50

Kosten voor de onderneming 63.742,53
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SOCIALE BALANS 2018

A. INGETREDEN 1. VOLTIJDS 2. DEELTIJDS
3. TOTAAL IN 

VOLTIJDSE 
EQUIVALENTEN

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

1 15 3,83

b. Volgens de aard van de arbeidsovereenkomst
Overeenkomst voor onbepaalde tijd 1 1,00

Overeenkomst voor bepaalde tijd 14 2,20

Vervangingsovereenkomst 1 0,63

B. UITGETREDEN 1. VOLTIJDS 2. DEELTIJDS
3. TOTAAL IN 

VOLTIJDSE 
EQUIVALENTEN

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

15 2,83

b. Volgens de aard van de arbeidsovereenkomst
Overeenkomst voor onbepaalde tijd

Overeenkomst voor bepaalde tijd 13 1,57

Vervangingsovereenkomst 2 1,26

c. Volgens de reden van beëindiging van 
de overeenkomst
Afdanking

Einde contract 15 2,83

Op vrijwillige basis

Pensioen

Loopbaanonderbreking

Overmacht

II. TABEL VAN HET PERSONEELSVERLOOP TIJDENS HET BOEKJAAR
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III. INLICHTINGEN OVER DE OPLEIDINGEN VOOR DE WERKNEMERS  
TIJDENS HET BOEKJAAR

MANNEN VROUWEN

Totaal van de formele voortgezette  
beroepsopleidingsinitiatieven voor de werknemers  
ten laste van de werkgever

Aantal betrokkken werknemers 4 3

Aantal gevolgde opleidingsuren 48 24

Nettokosten voor de onderneming 4.066,15 1.859,95

Totaal van de minder formele en informele voortgezette  
beroepsopleidingsinitiatieven voor de werknemer ten laste van  
de werkgever

Aantal betrokkken werknemers 2 1

Aantal gevolgde opleidingsuren 24 43

Nettokosten voor de onderneming 2.957,43 1.963,27

65Jaarverslag 2018 | Financieel verslag



WAARDERINGSREGELS 2018
Intercommunale DDS  
Intergemeentelijk samenwerkingsverband 
Bevrijdingslaan 201 
9200 Dendermonde

De	raad	van	bestuur	besluit	de	volgende	waarderingsregels	toe	te	passen	op	de	jaarrekening	2018.

1. In	aansluiting	bij	het	jaar	2017	worden	de	vaste activa	tegen	hun	aanschaffingswaarde	gewaardeerd.	 
Het bedrag van de afschrijving op de herwaarderingsmeerwaarde wordt per 31.12.2018 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	afschrijvingspercentages. 

Voor nieuwe investeringen	zal	de	raad	van	bestuur	eveneens	de	afschrijvingspercentages	vastleggen.	
Nieuwe investeringen worden pro rata temporis afgeschreven.  
 
Daar	op	31.12.2018	het	domein	Nieuwdonk,	uitgezonderd	het	museum,	overgedragen	werd	aan	de	
Provincie	Oost-Vlaanderen,	worden	alle	desbetreffende	activa	uit	de	boeken	verwijderd.	 
 
De kapitaalsubsidies	worden	in	de	resultatenrekening	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.  

AFSCHRIJVINGEN JAAR

Tijdsregistratie 5

Kantoorgebouwen (tot 2017) 32,22,18

Kantoormeubilair en materieel 10

Informatica 3

Bedrijfswagens en infoborden 5

Infrastructuur en uitrusting 10

Vastvuilverwerking:
gebouwen kringloopwinkels 25

infrastructuren 10-15

eindsanering stortplaats 20

sociale gebouwen 20

Nieuwdonk: 
museum 33

Appartementen, huizen, winkels 33

Nieuwe industriële gebouwen 33

Bestaande industriële gebouwen 23

Parking Vantegem 7

Parking Hoogveld J 10
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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	waardeverminderingen	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. 

9. De raad van bestuur besluit voorzieningen aan te leggen voor: 
 
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. 
 
Omwile	van	de	onderwerping	van	DDS	aan	de	vennootschapsbelasting,	de	wijziging	van	de	fiscale	 
regels	met	betrekking	tot	voorzieningen	en	de	reeds	aangelegde	voorzieningen	in	het	verleden	 
besluit	het	bestuur	in	2018	geen	bijkomende	voorzieningen	aan	te	leggen	voor	grote	onderhouds-	 
en	herstellingswerken	van	het	kantoorgebouw,	de	verhuurwoningen	en	de	multifunctionele	gebouwen.

10. Het	bestuur	besluit	de	volgende	voorzieningen	te	besteden	in	2018:

 Onderhoud	en	herstelling,	kantoorgebouw	 € 17.500,00 
 Onderhoud	en	herstelling,	Nieuwdonk	 € 62.500,00 
 Onderhoud	en	herstelling,	Economische	Expansie	 € 36.797,92 
 Economische	Expansie,	projecten	 € 5.867,27 
 Grondbeleid,	projecten	 € 4.055,96 
 Verplichtingen	naar	aanleiding	van	cao-onderhandelingen	 € 11.583,20 

11. Voor de verdeling kosten algemeen beheer	verwijzen	wij	naar	de	verdeelsleutels,	vastgelegd	in	de	
goedgekeurde	begroting	2018.

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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