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ALGEMENE MISSIE DDS

Intercommunale DDS 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 op basis van haar jarenlange ervaring, 
beschikbare deskundigheid en bewezen resultaten.

De prioritaire partners van de intercommunale zijn 
haar aangesloten gemeenten. Het zijn in de eerste 
plaats de socio-economische beleidsprioriteiten van de 
gemeentelijke aandeelhouders die door DDS in projecten 
worden omgezet.

Intercommunale DDS benadrukt haar dienstverlenend 
karakter en wil haar gemeentelijke aandeelhouders 
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 en 
coördinator.

Uitdagingen en noden veranderen, en dat vertaalt zich 
ook in een vernieuwde (samen)werking. In de loop 
van 2019 heeft de intercommunale samen met haar 
gemeenten een kompasnota opgesteld en werd er 
ook een ambitieus en gedragen beleidsplan 2020-2025 
opgemaakt. Inhoudelijk richt DDS zich op de uitdagingen 
van morgen, zoals een duurzame economische 
ontwikkeling, de klimaat- en energietransitie, mobiliteit, 
betaalbaar wonen en het behoud van open ruimte. Het 
delen van kennis en capaciteit tussen de gemeenten 
zal een belangrijke ambitie zijn. Om deze plannen te 
realiseren zal intercommunale DDS bouwen aan een 
performante organisatie met bijkomende medewerkers.

DDS streeft bij de uitvoering van haar projecten naar het 
behalen van de hoogste kwaliteitsnormen die men in 
de verschillende domeinen van haar mag verwachten. 
De intercommunale 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.

Residenties Hekkerstraat, Wetteren
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Hoewel financiële gezondheid, solvabiliteit en een 
aanvaardbare liquiditeitspositie geen doelen op zich 
mogen zijn, geven ze de vereniging wel de mogelijkheid 
om projecten overdacht en in alle onafhankelijkheid uit te 
voeren.

DDS streeft ernaar om de financiële informatie die nodig 
is om de vooropgestelde ondernemingsdoelstellingen te 
realiseren, snel en accuraat aan te leveren ten behoeve 
van haar aandeelhouders, bestuurders, afdelingshoofden, 
overheid en andere stakeholders.

In haar personeelsbeleid wil de intercommunale oog 
hebben voor de kwaliteiten, capaciteiten, interesses 
en prestaties van elke individuele medewerker. 
Intercommunale DDS wil blijven 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 en 
oog voor verantwoordelijkheden. DDS heeft respect voor 
de integriteit van elke werknemer en wil meewerken aan 
de verbetering van de combinatie van werk en gezin.

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

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

Ook voor de toekomst liggen 
boeiende uitdagingen in het 
verschiet. 
Hans Knop, waarnemend voorzitter DDS

“

Bedrijventerrein Zwaarveld, Hamme

“
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Peter De Leeuw, Hans Knop en Kris Dooms

DIRECTIE
De directie van DDS staat in voor de dagelijkse werking 
van de intercommunale en was tot 31 december 2020 
als volgt samengesteld: 

Waarnemend algemeen directeur  
(tot 30 november 2020) 
Peter De Leeuw

Algemeen directeur (vanaf 1 december 2020) 
Kris Dooms

Afdelingshoofd Streekontwikkeling 
Gunther Van den Broeck

Hr-manager 
Dagmar Van Doorsselaer

ALGEMENE VERGADERING
De algemene vergadering van DDS is samengesteld 
uit de lasthebbers die door de verschillende 
aandeelhouders worden aangesteld. De 
aandeelhouders van DDS zijn de gemeenten Berlare, 
Buggenhout, Dendermonde, Hamme, Lebbeke, 
Wetteren, Wichelen, Zele en intercommunale Verko.

De algemene vergadering komt minstens 2 keer per jaar 
samen. In 2020 was dit vanwege de coronamaatregelen 
via een online videoconference op woensdag 2 
september voor de algemene vergadering en op 
maandag 7 december voor de bijzondere algemene 
vergadering.

BESTUUR DDS
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7 december 2020: Videoconference Bijzondere Algemene Vergadering DDS

RAAD VAN BESTUUR
De raad van bestuur van DDS vergadert in principe 
maandelijks. Dit gebeurde in 2020 op 16 januari, 20 
februari, 19 maart, 23 april, 4 en 14 mei, 11 juni, 6 
juli, 17 september, 12 en 15 oktober, 19 november 
en 7 december 2020. Vanaf maart verliepen alle 
vergaderingen digitaal. 

Op 31 december 2020 was de raad van bestuur als volgt 
samengesteld:

Waarnemend voorzitter 
Hans Knop

Eerste ondervoorzitter 
André Raemdonck

 
 

Leden 
Steven Vandersnickt, Rita De Maeyer, Dirk Abbeloos, 
Dieter Mannaert, Stijn Goossens, Bart Nobels, Lien 
Verwaeren, Mieke De Keyser, Karel Uyttersprot, Bram 
De Winne, Leentje Grillaert, Piet Van Heddeghem en 
Kenneth Taylor. 

Leden met raadgevende stem 
Dirk De Mey en Francky Verhofstadt

Secretaris 
Peter De Leeuw
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ECONOMISCHE 
EXPANSIE
MISSIE
Intercommunale DDS heeft tot doel het stimuleren 
van de sociaal-economische ontwikkeling van het 
arrondissement Dendermonde-Wetteren 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 
tussenkomsten in wederverkoop van onroerend 
goed op deze terreinen,

• het inrichten van enkele bedrijfsgebouwen met het 
oog op verhuur aan hoofdzakelijk overheidsdiensten,

• 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 zal in de toekomst meer 
en meer aandacht gaan naar het voorkomen en/ of 
heractiveren van leegstaande bedrijfsgebouwen en 
onbebouwde bedrijfsgronden, en naar de aanpak van 
verouderde terreinen.

Bedrijvigheid op Hoogveld, Dendermonde

9Jaarverslag 2020 |	Economische	Expansie



10 Jaarverslag 2020 |	Economische	Expansie



Groei van het  
aantal bedrijven 

72 72

Stijging van het  
aantal arbeidsplaatsen

1.852 1.892

TEWERKSTELLING OP DE MEEST 
RECENTE REALISATIES VAN DDS 
Met de ontwikkeling van bedrijventerreinen beoogt 
DDS het faciliteren van de werkgelegenheid in de 
regio.

Evolutie van de tewerkstelling op de 4 meest 
recente door de intercommunale ontwikkelde 
bedrijventerreinen (D’Helst in Lebbeke, Koedreef 
en Vantegem in Wetteren, en Hoogveld J in 
Dendermonde) van 2010 tot en met 2020:

Hoogbouwmagazijn Sivafrost, Dendermonde

=
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D’HELST LEBBEKE

KOEDREEF WETTEREN

OVERZICHT BEDRIJVENTERREINEN

WERKNEMERS BEDRIJVEN

2011 394 38

2012 396 38

2013 379 37

2014 341 35

2015 342 34

2016 344 35

2017 314 35

2018 304 35

2019 300 34

2020 255 34

WERKNEMERS BEDRIJVEN

2011 156 18

2012 261 19

2013 302 19

2014 305 19

2015 325 19

2016 335 19

2017 349 19

2018 377 19

2019 375 17

2020 401 17
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VANTEGEM WETTEREN

WERKNEMERS BEDRIJVEN

2011 604 13

2012 623 13

2013 635 13

2014 691 13

2015 645 13

2016 733 14

2017 793 14

2018 807 14

2019 826 14

2020 862 14

HOOGVELD J DENDERMONDE

WERKNEMERS BEDRIJVEN

2011 47 1

2012 51 1

2013 50 1

2014 171 3

2015 230 5

2016 267 7

2017 303 7

2018 317 7

2019 351 7

2020 374 7
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OMTRENT ECONOMISCHE EXPANSIE

DDS ontwikkelt zowel lokale als regionale 
bedrijventerreinen. Een regionaal bedrijventerrein 
onderscheidt zich van een lokaal bedrijventerrein 
door de grootte van de percelen en het type van 
bedrijven. Een regionaal bedrijventerrein dient voor 
de vestiging van bedrijven die op bovenlokaal niveau 
actief zijn. Hun afzetmarkt beperkt zich niet tot 
de directe omgeving, maar zij zijn ook nationaal of 
internationaal actief. Overeenkomstig het Provinciaal 
Ruimtelijk Structuurplan Oost-Vlaanderen (PRS) hebben 
individuele kavels op een lokaal bedrijventerrein een 
richtoppervlakte van maximum 5.000 m². Een regionaal 
bedrijventerrein voorziet in kavels voor bedrijven met 
een ruimtevraag vanaf 5.000 m². 

De intercommunale heeft op dit ogenblik geen 
verkoopbare bouwrijpe gronden meer beschikbaar.  De 
laatste verkoop van een perceel uitgeruste bedrijfsgrond 
door de intercommunale dateert van 2017. Het betrof 
de verkoop van het laatste perceel in het kader van de 
uitgifte van gronden op het regionale bedrijventerrein 
Hoogveld J in Dendermonde. 

Vooraleer kan worden overgegaan tot de ontwikkeling 
van het lokaal bedrijventerrein Hoogveld I in 
Dendermonde moet er eerst een nieuw Ruimtelijk 
Uitvoeringsplan (RUP) worden opgemaakt. 

Tijdens de twee onteigeningsprocedures voor dit 
gebied is de intercommunale er niet in geslaagd om 
alle gronden in haar bezit te krijgen. Bij de tweede 
onteigeningsprocedure bleek dat het huidige ruimtelijk 
uitvoeringsplan (RUP) ‘Hoogveld zone I’ niet langer 
als basis kon dienen voor onteigeningen. Het RUP 
verloor zijn rechtskracht door de retroactieve werking 
van een arrest van het Europese Hof van Justitie dat 
bepaalde dat een Europese richtlijn van toepassing op 
de ontwikkeling van bedrijventerreinen indertijd foutief 
werd geïnterpreteerd.

Blik op Hoogveld, Dendermonde

Bedrijventerrein Hoogveld I, Dendermonde

Zwaarveld, Hamme
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Lokaal bedrijventerrein  
Meerbos Wichelen

De uitbreidingszone van het bedrijventerrein Meerbos 
in Wichelen is het eerstvolgende bedrijventerrein dat 
DDS kan ontwikkelen. Het bedrijventerrein zal worden 
uitgebreid met ongeveer 2 hectare en veel bedrijven 
hebben al interesse getoond voor vestiging op dit 
bedrijventerrein. 

Intercommunale DDS kreeg opdracht van de gemeente 
Wichelen om het lokaal bedrijventerrein Meerbos uit te 
breiden. Het bedrijventerrein is sinds de verkoop van het 
laatste perceel in 1997 volledig uitverkocht.

Na onteigening in 2017 van de 2 resterende percelen die 
de intercommunale niet via minnelijke weg had kunnen 
aankopen, werd overgegaan tot het archeologisch 
vooronderzoek. Deze opdracht werd gegund aan 
het archeologiebureau Hembyse uit Gent. Na de 
bureaustudie en een aantal landschappelijke boringen 
bleek dat de kans op archeologische vondsten reëel was 
en werd overgegaan tot een proefsleuvenonderzoek. 
Op basis van de bevindingen uit deze vooronderzoeken 
stelde het bureau een archeologienota op die werd 
ingediend bij het agentschap Onroerend Erfgoed (OE). 
Voor de bekrachtiging van de nota is nog het definitief 
ontwerp van de infrastructuur vereist.

Via een onderhandelingsprocedure werd het 
ontwerpbureau SWBO uit Dendermonde in 2019 
aangesteld voor het ontwerp van de nodige 
infrastructuur (wegenis, riolering, waterbuffering …)  
in het projectgebied. 

In de opdracht van het ontwerpbureau zit ook de 
heraanleg van de weg, buurtweg nr. 6, vervat die zowel 
de bestaande als de te ontwikkelen uitbreidingszone 
van het bedrijventerrein ontsluit. De heraanleg voorziet 
onder andere in de omvorming van het huidige gemengde 
rioleringsstelsel naar een gescheiden rioleringsstelsel. 
Om de bestaande toegangsweg te kunnen voorzien 
van een zijdelingse buffergracht, een fietspad en 
parkeergelegenheid voor vrachtwagens zullen er 
grondinnames nodig zijn in de voortuinstrook van de 
bedrijven die langs de toegangsweg gevestigd zijn.

Eind 2019 werd het voorlopige ontwerp tijdens een 
infovergadering toegelicht aan de gevestigde bedrijven. 
Op basis van de input tijdens deze vergadering werd 
het ontwerp aangepast. In 2020 startte Ingenium met 
een studie naar de haalbaarheid van de aanleg van een 
warmtenet op het bedrijventerrein. 

In overleg met het Agentschap Wegen en Verkeer wordt 
ook gekeken hoe de veiligheid van de fietsers verbeterd 
kan worden op de toegangsweg en het kruispunt met de 
rijksweg N442. Doordat de bestaande toegangsweg bij 
de heraanleg onvoldoende verbreed kan worden voor 
de aanleg van twee enkelrichtingsfietspaden aan elke 
kant van de weg, lijkt enkel een dubbelrichtingsfietspad 
mogelijk. Dit veroorzaakt echter een aantal problemen 
inzake zichtbaarheid voor het vrachtverkeer en een 
verkeersveilige aansluiting op de rijksweg N442. 
Overlegvergaderingen met de Provinciale Commissie 
Verkeersveiligheid (PCV), alsook met de Adviesgroep 
voor Verkeersveiligheid op Vlaamse Gewestwegen 
(AVVG) hebben nog niet tot een finaal ontwerp geleid.

Bedrijventerrein Meerbos, Wichelen
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Regionaal bedrijventerrein  
Vantegem Wetteren 

Uitdoofbeleid aanwezige bewoning

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.

Bewoners die dit wensen, kunnen te allen tijde aan 
DDS verkopen. Na aankoop worden de woningen 
telkens afgebroken. Momenteel bevinden zich op het 
bedrijventerrein 5 woningen en een atelierruimte die 
nog niet in bezit zijn van de intercommunale.

Van zodra er op deze manier verkoopbare 
bedrijfspercelen ontstaan, zal de intercommunale deze 
op de markt aanbieden voor de vestiging van regionale 
bedrijven. 

Uitbreiding bedrijventerrein

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

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. Intercommunale DDS werd in 2013 door de 
Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij Oost-Vlaanderen 
(POM) aangeduid om als ontwikkelaar op te treden van 
zodra de provincie in samenwerking met de gemeente 
Wetteren de nodige administratieve procedures heeft 
afgewerkt.

Bedrijventerrein Vantegem, Wetteren
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Bedrijfsgebouw Vantegemstraat 39

Op het regionaal bedrijventerrein Vantegem 
in Wetteren wordt het bedrijfsgebouw in de 
Vantegemstraat nr. 39, dat werd aangekocht van het 
failliete Belgo Metal nv, verhuurd aan Belgo Metal CW 
nv en Engie Fabricom nv.

Ondanks grote herstellingswerken aan de HVAC-
installatie in 2019 bleek de koeling van het gebouw 
via de koelplafonds nog steeds ontoereikend. De 
firma VINCI deed op aanvraag van DDS nazicht van 
het koelwater en de filters op het systeem. Zware 
verontreiniging van deze filters bleek de primaire 
oorzaak voor het gebrek aan koeling. Om toekomstige 

problemen uit te sluiten deed DDS beroep op de firma 
EMaze om de installatie verder door te lichten. Er 
kwamen geen verdere problemen aan het licht. Het 
periodiek nazicht van de ijswaterfilters wordt vanaf nu 
mee opgenomen in het onderhoudscontract met de 
firma VINCI. In 2020 werden ook de motoren van de 
luchtgroep van de HVAC-installatie vervangen en de 
buitenverlichting aan de parking volledig vernieuwd. 

Achter de schermen van Belgo Metal en Engie Fabricom, Wetteren
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Doorverkoop bedrijfspanden op  
DDS-bedrijventerreinen

Bij de verkoop van bedrijfsgronden die met 
overheidssteun werden ontwikkeld, is de 
intercommunale verplicht om in de verkoopakte een 
clausule te voorzien die bepaalt dat de overheid het 
onroerend goed kan terugkopen indien het bedrijf zijn 
activiteiten stopzet of de gebruiksvoorwaarden niet 
naleeft.

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

In 2020 keurde de raad van bestuur van de 
intercommunale 11 aanvragen goed voor de 
doorverkoop van bedrijfsvastgoed aan een ander bedrijf, 
tegenover 14 het jaar voordien. In 2018 en 2017 werden 
er respectievelijk 8 en 12 dossiers goedgekeurd.

Drie jaar geleden werd het criterium inzake financiële 
gezondheid (solvabiliteitsratio), waaraan kandidaat-
kopers bij een doorverkoop moeten voldoen, 
versoepeld. Voor de aankoop van bebouwd onroerend 
goed moet 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% bedragen (20% indien het eigen vermogen 
van de vennootschap vóór investering minstens  
€ 1.000.000 bedraagt). Voor de solvabiliteit rekening 
houdend met de investeringsaankoop wordt geen 
formele minimumdrempel opgelegd, maar kan de raad 
van bestuur van DDS, mits motivatie, in voorkomend 
geval beslissen dat het bedrijf moet voorzien in een 
(bijkomende) kapitaalsverhoging om de solvabiliteit te 
verbeteren.

Voor de aankoop van bedrijfsgrond 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 zowel voor de exploitatievennootschap 
als de aankopende vennootschap indien deze 
verschillend is van de exploitatievennootschap.

Bedrijventerrein Vantegem, Wetteren
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Overleg en vertegenwoordiging

De kennis van de medewerkers van DDS wordt aangewend 
in diverse overlegfora waar zaken die te maken hebben met 
economische expansie binnen de regio (bedrijventerreinen) 
of economische ontwikkeling in het algemeen op de 
agenda staan. 

Namens DDS zijn afhankelijk van de thema’s waarnemend 
directeur Peter De Leeuw (tot 30 november 2020)  
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 Vlinter-werkgroepen, 
Voka (o.a. Voka politica), Unizo, Etion en Streekoverleg 
Waas en Dender. 

Voor het project rond de implementatie van BizLocator 
- een webtool voor het samenbrengen van vraag en 
aanbod inzake bedrijfsruimte - in de regio en gestart als 
subwerkgroep binnen de werkgroep ‘ruimte’ van het 
ESF-project van het samenwerkingsverband Waas en 
Dender, werd op 23 september 2020 een infomoment 
georganiseerd waarop aan gemeentebesturen en 
vastgoedmakelaars toelichting werd gegeven rond 
BizLocator.

Hoogveld, Dendermonde

www.bizlocator.be
Scan hier! 

Nieuw innovatief project rond 
energiedelen

In 2020 lanceerde minister Bart Somers in 
samenwerking met de Vereniging van Vlaamse Steden 
en Gemeenten (VVSG) de projectoproep Lokale 
klimaatactie 2020. Intercommunale DDS  diende 
het innovatieve klimaatproject ‘Gedeelde energie is 
dubbele energie’ in. Het project wil de komende 2 
jaar in samenwerking met bedrijven de CO2-uitstoot 
in de regio Dendermonde drastisch doen dalen door 
anders om te gaan met energie. Uit 33 voorstellen 
selecteerde een multidisciplinaire jury in totaal 9 
projecten, waaronder dat van DDS. Voor de realisatie 
ervan ontvangen we een subsidie van 115.000 euro.

Het is de bedoeling om ondernemingen 
hernieuwbare energie met elkaar te laten uitwisselen 
binnen zogenaamde energiegemeenschappen. 
Tegelijk wil het project ook opportuniteiten in kaart 
brengen om zowel via individuele als gezamenlijke 
investeringen de productie van hernieuwbare 
energie te verhogen binnen de gemeenschap en 
de ondernemingen overtuigen van het nut en de 
voordelen van deze investeringen.

Onder andere energiescans zullen potentiële 
clusters in kaart brengen waarbinnen bedrijven 
baat kunnen hebben bij energie-uitwisseling 
in energiegemeenschappen, eventueel mits 
bijkomende individuele en/of gezamenlijke 
investeringen in hernieuwbare energie. Naar 
aanleiding van die scans krijgt elke bedrijf 
ook individueel advies voor een efficiënter en 
groener energieverbruik op basis van hun huidig 
energieprofiel. Om de bedrijven en gemeenten in 
onze regio voldoende te adviseren en te begeleiden, 
investeert DDS in de aanwerving van een 
klimaatcoördinator.

De intercommunale neemt ook deel aan de klankbordgroep 
naar aanleiding van het nieuw onteigeningsdecreet en 
de ontwikkeling van een digitaal onteigeningsplatform 
(DPO). Zo kreeg DDS de kans om samen met de andere 
streekontwikkelingsintercommunales dit nieuwe 
instrument vanuit de eigen ervaringen mee vorm te 
geven. In 2020 werd een eerste voorstelling gegeven aan 
de leden van de klankbordgroep rond de workflow en 
toepassingsmogelijkheden van de in ontwikkeling zijnde 
webtool.
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MISSIE
Het grond- en huisvestingsbeleid van de 
intercommunale vereniging is gebaseerd op het 
bestemmen, verwerven, ruilen en vervreemden van 
gronden en het bouwen, vervreemden, verwerven en 
verhuren van woningen. Samengevat wil DDS met haar 
grondbeleid en woningbouwprojecten een totaalaanpak 
realiseren, van A tot Z, van structuurplan en RUP tot 
en met het bouwrijp maken van de bouwgronden. 
DDS staat uiteraard ook in voor de afwerking van de 
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 
intercommunale zich voornamelijk op het marktsegment 
dat niet door de traditionele sociale bouw- en 
grondmaatschappijen wordt bediend, noch door 
privéontwikkelaars. Met 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% van de 
actuele marktprijs. Voor de huurwoningen geldt een 
analoge werkwijze met eenzelfde percentage.

GRONDBELEID EN  
WONINGBOUW

Residenties Hekkerstraat, Wetteren
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OMTRENT GRONDBELEID EN 
WONINGBOUW

GEMEENTE WOONEENHEDEN/ 
HANDELSPANDEN

AFZONDERLIJKE GARAGES/ 
AUTOSTA ANPLA ATSEN 

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 235 138

Huuroverzicht 2020

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  
6 handelspanden.

Onderstaande tabel geeft een overzicht van het huurpatrimonium van DDS:
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Onderhoud van  
het huurpatrimonium

Voor kleine herstellingen en onderhoudswerken aan 
de verhuurde woningen en appartementen schakelt 
DDS de eigen klusdienst in. Grotere herstellingen en 
onderhoudswerken worden uitbesteed aan externe 
firma’s.  

In 2020 werd de opdracht voor de tweejaarlijkse 
reiniging van de ramen van de algemene 
delen van 12 appartementsgebouwen, na een 
aanbestedingsprocedure gegund aan de firma AWC.

Naar aanleiding van herhaaldelijke gevallen van 
waterinsijpeling in enkele garages van huurwoningen 
te Putbos (Buggenhout) en Reukens (Wichelen) werd 
een aanbestedingsprocedure georganiseerd voor het 
vernieuwen van de platte daken van deze woningen. 
De firma Jacobs-Quintelier uit Zele haalde de opdracht 
binnen voor de daken van de huurwoningen in 
Buggenhout. De vernieuwing van de daken in Wichelen 
werd gegund aan de firma RT&S uit Aalst. De uitvoering 
is gepland voor het eerste kwartaal van 2021.

Verkaveling Diepenbroek Wetteren

In de verkaveling Diepenbroek in Wetteren werden in 
enkele straten nog geen voetpaden aangelegd door de 
intercommunale. Het ging om straten met percelen die 
DDS verkocht aan een bouwmaatschappij en een sociale 
huisvestingsmaatschappij en nog niet bebouwd waren. 
Om te vermijden dat vrachtwagens en graafmachines 
schade zouden aanbrengen aan de nieuw aangelegde 
voetpaden én dat de voetpaden opnieuw zouden 
moeten opengebroken worden op het moment dat 
de nutsmaatschappijen de gebouwen voorzien van de 
nodige aansluitingen, werd de aanleg uitgesteld tot 
de percelen bebouwd waren. Na bebouwing van de 
percelen kon DDS in 2020 de laatste stroken voetpad 
laten aanleggen door Wegenwerken De Moor uit 
Wetteren. Hiermee is de aanleg van alle infrastructuur 
in de verkaveling Diepenbroek voltooid.

Huurwoningen Putbos, Buggenhout

Verkaveling	Diepenbroek,	Wetteren
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Wichelen 
Bellekouter Schellebelle

Het Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (GRUP) 
dat voorziet in de verdere ontwikkeling van het 
binnengebied Bellekouter in Schellebelle werd door 
de gemeenteraad van Wichelen eind 2018 definitief 
vastgesteld.

Van het gebied dat volgens het gewestplan bestemd 
is als woonuitbreidingsgebied wordt via het GRUP 
een deel omgezet naar zone voor recreatie, met het 
oog op de bouw van een sporthal aansluitend aan de 
bestaande sportterreinen. Een ander deel dat eigendom 
is van de intercommunale wordt herbestemd als 
groenzone, zone voor sociale (meergezins-)woningen 
en woonzone. De woonzone sluit aan bij de bestaande 
verkaveling Reukens en biedt ruimte voor de bouw van 
16 eengezinswoningen.

Met de sociale huisvestingsmaatschappijen werden 
de gesprekken verdergezet rond de verkoop van 
de gronden bestemd voor sociale woningen en 
appartementen. Het Provinciaal Steunpunt Duurzaam 
Wonen en Bouwen Oost-Vlaanderen maakte op vraag 
van de gemeente Wichelen een adviesrapport op 
rond mogelijke klimaatneutrale doelstellingen voor 
het plangebied. Met de uitgebrachte aanbevelingen 
zal, waar mogelijk, rekening worden gehouden bij de 
verdere ontwikkeling.

Residenties Erica en Fresia, Wetteren
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Wichelen
Voormalig gemeentehuis Serskamp 

Tijdens de zomer van 2020 verkreeg DDS de 
omgevingsvergunning voor het nieuwbouwproject op 
de site van het voormalig gemeentehuis van Serskamp 
(Wichelen) en de sloop van het bestaande gebouw. In 
2021 zal DDS via een aanbestedingsprocedure op zoek 
gaan naar een aannemer.

Het ontwerp voor het gecombineerde 
nieuwbouwproject (1 handelsruimte en 2 
appartementen) is van architectenbureau W.A.R.R.P uit 
Aalst dat als winnaar uit de ontwerpwedstrijd kwam. 
De ontwerpplannen dienden verschillende malen te 
worden aangepast. Een eerste keer nadat de kandidaat-
huurder van de gelijkvloerse handelsruimte afzag van 
zijn plannen om hier een bankkantoor in te richten. De 
impact hiervan bleef niet beperkt tot aanpassingen 
van de gelijkvloerse handelsruimte, maar had ook 

gevolgen voor de  bovenliggende appartementen. Bij 
de verdere opmaak van de plannen bleek dat de exacte 
ligging van de leidingen van de op het terrein aanwezige 
hoogspanningscabine niet gekend was door de diensten 
van Fluvius, waardoor een groot veiligheidsrisico 
zou ontstaan tijdens de bouwwerken. Gezien de 
hoogspanningscabine aan renovatie toe was, werd 
ervoor geopteerd om de huidige hoogspanningscabine 
af te breken en een nieuwe cabine te integreren in het 
op te trekken gebouw. Hierdoor kan, na aankoppeling 
van de nieuwe cabine,  de oude cabine worden 
afgekoppeld vooraleer hier bouwwerkzaamheden 
worden verricht. Door het verdwijnen van de huidige 
hoogspanningscabine kwam achteraan het terrein 
ruimte vrij die het architectenbureau zal opnemen in 
het ontwerp van de buitenruimte.

Voormalig gemeentehuis, Serskamp
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Dendermonde
Restauratie en renovatie woningen Begijnhof 

De intercommunale heeft 7 huizen (huisnummers 
26 tot en met 32) van het Begijnhof Sint-Alexius 
in Dendermonde in erfpacht. De huizen zullen 
gerestaureerd en gerenoveerd worden tot kwalitatieve 
en betaalbare huurwoningen, voorzien van alle 
moderne comfort.

Het restauratiedossier dat door architectenbureau Van 
Severen uit Dendermonde werd opgesteld, werd in 
2017 ingediend bij het Agentschap Onroerend Erfgoed 
en staat momenteel op de wachtlijst in afwachting van 
de subsidietoekenning. De restauratiewerken kunnen 
pas aanvatten nadat de subsidie wordt toegewezen. 
In afwachting hiervan gaf het Agentschap Onroerend 
Erfgoed in 2018 wel toestemming om reeds een aantal 
dringende instandhoudingswerken uit te voeren die de 
7 woningen voor verder verval moeten behoeden.

Het Agentschap Onroerend Erfgoed gaf op vraag van 
DDS daarnaast ook toelating om rioleringswerken uit 
te voeren in de voortuinstrook van de 7 huizen. Zo 
zijn deze werken voltooid vóór stad Dendermonde 
de werken opstart voor de vernieuwing van de 
straatriolering en de wegenis op het binnenplein en de 
heraanleg van de voortuintjes van de woningen op het 
begijnhof. De raad van bestuur van DDS gunde deze 
opdracht in 2019, na een onderhandelingsprocedure, 
aan de firma KVGT uit Hamme. Waar nodig werden in 
de woningen zowel de aansluitingen op de nutsleidingen 
als de tellers van de nutsvoorzieningen verplaatst. In 
de voortuinstroken van de woningen liet DDS toezicht- 
en septische putten plaatsen met aansluiting op de 
woningen. Er werd ook voorzien in de aanleg van een 
drainage. In 2020 startte de stad Dendermonde met 
de uitvoering van de werken op het binnenplein van 
het Begijnhof. Voor de 7 woningen in erfpacht van DDS 
werden voorafgaandelijk plaatsbeschrijvingen opgesteld 
om eventuele schade door de werken te kunnen 
aantonen.

Begijnhof Sint-Alexius, Dendermonde
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Dendermonde
Vlietberg

De site Vlietberg (circa 20 hectare) in Dendermonde 
zal op termijn plaats bieden aan een 500-tal 
wooneenheden met een mix van verschillende 
woontypes, gaande van rijwoningen, halfopen 
bebouwingen, vrijstaande huizen tot appartementen. 

Er komen ook voldoende publieke groenzones en 
fietsverbindingen. Voor sommige gronden die DDS 
niet in der minne kon aankopen, zijn de gerechtelijke 
procedures nog lopende.

Vlietberg, Dendermonde
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Overdrachten naar  
het openbaar domein

Met betrekking tot de door DDS gerealiseerde 
verkavelingen en bedrijventerreinen zijn er 
(mondelinge) afspraken dat de gemeenten instaan voor 
het onderhoud, beheer en herstel van het openbaar 
domein (de publieke ruimte en infrastructuur) eenmaal 
de verkavelingen en terreinen uitverkocht zijn. In 
nagenoeg alle gevallen worden deze afspraken correct 
uitgevoerd.

Bij onverwachte problemen die niet kaderen in het 
gebruikelijke onderhoud of beheer, kan het gebeuren 
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 als bedoeling om de zones met een publiek 
karakter via notariële akte kosteloos over te dragen 
aan de gemeente. Bij de identificatie van onverkochte 
restgronden die niet bestemd zijn als publieke ruimte 
worden deze te koop aangeboden aan aangelanden.

In 2014 waren er 20 verkavelingen waarvoor de 
overdracht nog diende te gebeuren. Eind 2020 zijn in 
totaal 19 overdrachtsdossiers door DDS afgewerkt en 
door de raad van bestuur goedgekeurd voor overdracht. 
Voor Daelvenne en Kerkveld (beide te Berlare) werd in 
2020 de notariële akte voor de overdracht verleden.

Regieopdrachten

De aangesloten gemeenten doen voor technische 
aangelegenheden op ad hoc basis een beroep op de 
expertise en kennis binnen de intercommunale. Voor de 
opdracht voor de verbetering van de verkeersveiligheid 
in Heide (Wichelen) die vorig jaar werd opgestart, zou 
DDS het voorontwerp tijdens een infovergadering in 
2020 voorstellen aan de buurtbewoners. Helaas kon 
deze vergadering wegens Covid-19 niet plaatsvinden.

“Betaalbaar wonen is slechts één 
van de uitdagingen waarvoor onze 
gemeenten staan. DDS wil hen 
hierbij helpen.

Hans Knop, waarnemend voorzitter DDS

Door DDS aangelegde bloemenweide, Marchantplein Dendermonde

“
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GEMEENTE/VERKAVELING GOEDKEURING RAAD  
VAN BESTUUR

NOTARIËLE AKTE  
OVERDRACHT

BERLARE

Daelvenne	 2015 Getekend
Kerkveld 2015 Getekend
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 17

Overzicht van de overdrachten
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SSST…  
WE BESTONDEN 50 JAAR

In 2020 bestond intercommunale DDS 50 jaar. Gouden ballonnen hebben we helaas nog niet 
kunnen oplaten. Omwille van de coronamaatregelen is een groot feest voorlopig uitgesteld. 
Maar ondertussen schrijven we achter de schermen aan een nieuw verhaal voor de komende 
50 jaar en meer. Dit gaat gepaard met een vernieuwingsoperatie die voelbaar zal zijn in de hele 
organisatie. En hierover kunnen we wel al een ballonnetje lossen.

PERSONEEL

Begin september 2020 werd het managementteam 
uitgebreid met Dagmar Van Doorsselaer.  
Als hr-manager zal ze het personeelsbeleid van zowel 
DDS als Verko moderniseren. Begin december 2020 
eindigde ook de zoektocht naar een inspirerend 
manager om de intercommunale te gaan leiden. Het 
is ondernemer Kris Dooms geworden die de uitdaging 
aangaat om van het werkingsgebied van DDS een 
verbindende regio te maken.

NIEUWE HUISSTIJL EN COMMUNICATIE

Bij een nieuw verhaal hoort ook een nieuwe huisstijl 
en website die passen in een breder kader van 
communicatiestrategie en employer branding. Voor 
deze opdracht zal DDS zich laten ondersteunen door 
een extern strategisch communicatiebureau. 
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INFORMATICA

We leggen de fundamenten voor een smart region. 
Of we nu werken rond ruimtelijke planning, klimaat, 
energie of mobiliteit. Elk van deze thema’s is gebaat bij 
een smart region aanpak. DDS kan bijvoorbeeld een rol 
opnemen op vlak van slimme sensoren om de mobiliteit 
te verbeteren of innovatie bij bedrijven te stimuleren. 
We kunnen een digitale denktankrol voor de regio 
vervullen.

VERDERE VERGROENING VAN HET 
WAGENPARK

Wij kiezen voor aardgas (CNG) en eigen geproduceerd 
biogas (CBG) in ons wagenpark en zullen ook investeren 
in elektrische en hybride poolwagens. 

DIENSTVERLENING NAAR GEMEENTEN

We willen voor verschillende thema’s een betrouwbare 
partner zijn van de aangesloten gemeenten. De 
gemeenten moeten in de toekomst nadrukkelijker bij 
DDS terecht kunnen voor inhoudelijke en technische 
ondersteuning (vb. ruimtelijke planning, juridisch 
advies,…). Daarnaast willen we ook dienstverlening 
aanbieden aan kleine clusters van gemeenten op vlak 
van bijvoorbeeld een intergemeentelijk bedrijvenpark 
of een neutrale partner bij het afstemmen van 
mobiliteitsingrepen tussen enkele gemeenten. 
Uiteraard willen we ook samen met onze gemeenten 
een visie ontwikkelen voor de hele regio.

PUBLIEK-PRIVATE SAMENWERKING EN 
PROJECTFINANCIERING

Vandaag kunnen de aangesloten gemeenten al bij DDS 
terecht voor technische vragen over grondverwerving 
en projectontwikkeling. We willen deze dienstverlening 
verder uitbreiden en sterker in de verf zetten. Met de 
aanwerving van een projectregisseur kunnen we ons 
ontpoppen tot een sterke partner voor de gemeenten 
bij ontwikkelingsprojecten. 

HUISVESTING

De werkgroep Huisvesting waarin bestuurders van 
DDS zetelen, onderzoekt de opportuniteiten van de 
kandidaat-sites voor de inplanting van het nieuwe 
DDS-kantoor.

GEDEELDE ENERGIE IS DUBBELE 
ENERGIE

De Vlaamse overheid kent subsidies toe aan het door 
DDS uitgewerkte innovatief klimaatproject ‘Gedeelde 
energie is dubbele energie’. Door ondernemingen 
hernieuwbare energie met elkaar te laten uitwisselen 
in zogenaamde energiegemeenschappen wil 
de intercommunale de CO2-uitstoot in de regio 
Dendermonde drastisch doen dalen in de komende 
jaren.

STREEKFONDS OOST-VLAANDEREN

Intercommunale DDS is sinds 2020 structurele partner 
van Streekfonds Oost-Vlaanderen. Deze overeenkomst 
houdt in dat we gedurende 5 jaar 12.500 euro per jaar 
in het Streekfonds Oost-Vlaanderen pompen. Op die 
manier kunnen we een financieel duwtje geven aan 
lokale initiatieven die focussen op de verbinding tussen 
mens en omgeving.

STREEKOVERLEG IN SAMENWERKING 
MET INTERWAAS

Naar aanleiding van de vereffening van het Erkend 
Regionaal Samenwerkingsverband Oost-Vlaanderen 
(ERSV) – waarin Streekoverleg Waas & Dender 
gestructureerd zit – zullen DDS en Interwaas 
verder samenwerken aan de socio-economische 
streekontwikkeling van de regio.
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FINANCIEEL VERSLAG



A. HET ACTIEF VAN DE MAATSCHAPPIJ 

1. De Materiële vaste activa bedragen € 25.623.545,54 en zijn als volgt samengesteld:

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

a. Investeringen ten bedrage van €  0,00
b. Afschrijvingen ten bedrage van €  - 54.417,07  

 €  - 54.417,07
1.2. De post Installaties, machines en uitrusting kent een toename wegens:

a. Investeringen ten bedrage van  €  18.148,79 (1)  
b. Afschrijvingen ten bedrage van  €  - 979,54  
 €   17.169,25

1.3. De post Meubilair en rollend materieel stijgt ingevolge:

a. Investeringen ten bedrage van €  29.571,58 (2) 
b. Afschrijvingen ten bedrage van €  - 11.510,44  
 €   18.061,14

1.4. De post Overige materiële vaste activa daalt ingevolge:

a. Investeringen ten bedrage van €  0,00  
b. Afschrijvingen ten bedrage van  €  - 1.021.575,90 
  € - 1.021.575,90 

1.5. De post Activa in aanbouw is gewijzigd ingevolge:

a. Investeringen ten bedrage van €  32.432,40(3) 
b. Overboeking ten bedrage van  €  - 0,00  
 €  32.432,40

(1) Plotter, Grondbeleid en Woningbouw  €  18.148,79
(2) Kantoorautomatisatie €   5.076,64
(2) Poolwagen, Grondbeleid en Woningbouw €  24.494,94
(3) Zandstraat, Berlare €  514,25
(3) Oud Gemeentehuis, Serskamp €  28.299,63
(3) Begijnhof, Dendermonde €  3.618,52

DEEL I: DE JAARBALANS OP 31 DECEMBER 2020

Mevrouw/Mijnheer, 
Hierbij hebben wij de eer u verslag uit te brengen bij de jaarrekening 2020 van onze maatschappij.

FINANCIEEL VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR
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2. De post Financiële vaste activa ondergaat geen wijzigingen.

3. De post Vorderingen op meer dan één jaar daalt met € 28.946,28.  

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 € 847.489,26.  

De stijging is voornamelijk te verklaren door aankopen voor Vlietberg Dendermonde.  

De historiek van de voorraden onroerende goederen, bestemd voor verkoop, ziet er op 31.12.2020 als volgt uit:

5. De post Handelsvorderingen stijgt met € 26.843,67 tot € 56.218,11. 

6. De post Overige vorderingen stijgt met € 49.991,64 tot € 250.073,14.  

Het bedrag omvat: financieringsfonds groepsverzekering (€ 91.069,61), voorschotten personeel (€ 7.210,51),  

huurgelden (€ 28.516,72), nog te ontvangen intresten (€ 2.184,85), de tranche 2021 van het krediet toegestaan aan  

Fiber Invest (€ 28.946,28), terug te vorderen belasting (€ 48.821,14), nog te factureren sommen (€ 41.947,08)  

en ontvangsten drankenautomaat (€ 1.376,95).

7. De posten Geldbeleggingen (€ 3.720.037,28) en Liquide middelen (€ 9.136.999,22) 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 (€ 52.347,88) omvatten naast de voorafbetaalde kosten 2021 ook de nog te ontvangen  

intresten op beleggingen.

2019 2020 TOENAME/AFNAME 
Bedrijventerreinen € 3.314.990,24 € 3.314.273,54 € - 716,70

Grondbeleid	en	Woningbouw € 7.350.284,22 € 8.198.490,18 € 848.205,96

TOTAAL € 10.665.274,46 € 11.512.763,72  € 847.489,26
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B. HET PASSIEF VAN DE MAATSCHAPPIJ  
(of hoe het actief is gefinancierd) 

1. Het Geplaatst kapitaal bedraagt € 923.300,00.

2. Er zijn geen Uitgiftepremies.

3. De Herwaarderingsmeerwaarden verminderen met € 14.148,35 door de overboeking van het afgeschreven gedeelte van de 
meerwaarden naar de reserves.

4. De Reserves nemen af met € 62.819,16. 
Het saldo van het overgedragen verlies van vorig boekjaar (€ 167.302,29) en de winst van het huidige boekjaar (€ 76.313,38) 
werd vereffend door een afneming van de beschikbare reserves voor een totaal van € 90.988,91. Daarnaast kennen 
de beschikbare reserves ook een toename van € 14.148,35 wegens de toevoeging van het afgeschreven gedeelte van 
herwaarderingsmeerwaarden. De belastingvrije reserves stijgen enerzijds met € 66.275,86 door een regularisatie ten gevolge van 
het nieuwe belastingtarief. Anderzijds nemen de belastingvrije reserves af met het te belasten gedeelte van een gerealiseerde 
meerwaarde (€ 52.254,46).

5. De Kapitaalsubsidies nemen toe met € 11.508,32. 
Deze toename is het verschil tussen een stijging van € 26.472,56 door een regularisatie ten gevolge van het nieuwe belastingtarief 
enerzijds en een daling van € 14.964,24 door de afschrijving van de subsidies met hetzelfde percentage als de materiële vaste 
activa waarop de subsidies betrekking hebben anderzijds.

6. De rubriek Voorzieningen voor risico’s en kosten neemt af met € 6.565,32 ten gevolge van een besteding van de voorzieningen 
voor overige risico’s en kosten.

7. De rubriek Uitgestelde belastingen bedraagt € 483.862,47 en heeft betrekking op het nog niet belaste gedeelte van de 
kapitaalsubsidies (€ 139.512,83) enerzijds en het nog niet belaste gedeelte van de gerealiseerde meerwaarde (€ 344.349,64) 
anderzijds.

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

9. De Schulden op ten hoogste één jaar bedragen € 782.162,21 en nemen toe met € 119.145,60.  
Dit door een stijging van de handelsschulden (€ 114.063,68), de sociale schulden (€ 27.920,41) en de overige schulden (€ 67.818,19). 
De belastingschulden daarentegen kennen een daling (€ 90.656,68).

10. De Overlopende rekeningen bedragen € 125.264,26 en omvatten voornamelijk de vooraf ontvangen huurgelden.

Het totaal van de balans bedraagt € 50.556.763,32 wat een daling inhoudt ten bedrage van € 98.900,31.

FINANCIEEL VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR
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DEEL II: DE RESULTATENREKENING 2020

A. DE KOSTEN 

1. De Bedrijfskosten nemen toe van €  4.308.157,68 in 2019 tot € 4.489.076,89 in 2020, hetgeen per saldo een verschil  
van € 180.919,21 betekent. Deze stijging vindt zijn oorsprong in:

A. Een toename van de post Handelsgoederen met € 372.949,74.

B   Een stijging van de post Diensten en diverse goederen met € 20.625,35; dit voornamelijk door de aanstelling van een 

studiebureau voor de uitwerking van het beleidsplan.

C.   Een daling van de post Bezoldigingen en sociale lasten met € 287.660,95.  

Deze daling is voornamelijk te verklaren door het verbreken van de algemeen directeursovereenkomst in 2019 en het pas 

aanstellen van een nieuwe directeur in december 2020.

D.  Een stijging van de Afschrijvingen en waardeverminderingen (€ 4.423,67).

E.   De Voorzieningen bedragen € - 6.565,32 en stijgen met € 75.301,93 ten opzichte van 2019 door minder  

voorzieningen te besteden. Er werden geen nieuwe voorzieningen aangelegd.

F.   Een daling van de Andere bedrijfskosten met € 4.720,53. De andere bedrijfskosten, ten bedrage van € 165.975,31, 

vertegenwoordigen de kosten van de jaarvergadering (€ 4.434,92) en diverse taksen waaronder voornamelijk 

afrekeningen onroerende voorheffing (€ 161.540,39).

2. De Financiële kosten worden gevormd door creditrentes  voor een totaal van € 163,75.

3. De Belastingen bedragen € 3.806,92.

4. Het Totaal der kosten bedraagt € 4.493.047,56.
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FINANCIEEL VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR

B. DE OPBRENGSTEN 

1. De Bedrijfsontvangsten stijgen van €  4.081.728,25 in 2019 tot € 4.467.426,33 in 2020, hetgeen per saldo een stijging  

van € 385.698,08 betekent. Deze stijging vindt zijn oorsprong in:

A.  Een daling van de post Omzet met € 91.025,70. 

Deze daling is voornamelijk te verklaren door een daling van de management- en administratiekosten  

voor de huisvuilverwerking 

B.  De Wijziging in de voorraad van de projecten Grondbeleid en Woningbouw en Economische Expansie  

stijgt met € 328.527,23.

C. Er zijn geen Geproduceerde vaste activa.

D.  De post Andere bedrijfsontvangsten stijgt met € 148.196,55. Deze post betreft ondermeer: huurgelden en pachten  

(€ 2.663.450,88), opstalvergoeding Solar (€ 42.486,79), opstalvergoeding telecomoperatoren (€ 21.336,67) en boete-  

en dadingsontvangsten (€ 17.880).

2. De Financiële opbrengsten dalen van € 43.933,31 in 2019 tot € 27.273,90 in 2020. 

Deze daling is voornamelijk te verklaren door de lagere rentevoet op beleggingen enerzijds en de daling van het totaal openstaand 

saldo van de geldbeleggingen anderzijds. 

3. De Onttrekking aan de uitgestelde belastingen bedraagt € 22.406,24.

4. De Onttrekking aan de belastingvrije reserves bedraagt € 52.254,46.

5. Een regularisering van de belastingen van vorig jaar brengt het saldo van belastingen op € 0,01.

6. Het Totaal der opbrengsten bedraagt € 4.569.360,94.

38 Jaarverslag 2020 |	Financieel	verslag



Het resultaat van het boekjaar bedraagt € 76.313,38 en werd verrekend met het overgedragen verlies van vorig boekjaar  
(€ 167.302,29). Het negatieve saldo ten bedrage van € 90.988,91 zal, onder voorbehoud van goedkeuring door de  
Algemene Vergadering, cfr. de statuten worden vereffend door een onttrekking aan de reserves.

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, 26 februari 2021

Peter De Leeuw, 
Waarnemend algemeen directeur
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AAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN 
DENDER DURME SCHELDE (DDS)

OVER HET BOEKJAAR AFGESLOTEN OP 31 DECEMBER 2020

In het kader van de wettelijke controle van de jaarrekening van 
het intergemeentelijk samenwerkingsverband DDS leggen wij 
u ons commissarisverslag voor. Het verslag omvat ons oordeel 
over de controle van de jaarrekening, alsook onze bevindingen 
over de andere door de wet- en regelgeving gestelde vereisten. 
Dit vormt een geheel en is ondeelbaar.

Wij werden in onze hoedanigheid van commissaris benoemd 
door de algemene vergadering van 11 juni 2019, overeenkom-
stig het voorstel van het bestuursorgaan. 

Het huidige mandaat zal eindigen op datum van de algemene 
vergadering, beraadslagend over de jaarrekening van het boek-
jaar 2021. Wij voeren de wettelijke controle van de jaarreke-
ning van het intergemeentelijk samenwerkingsverband DDS al 
gedurende 20 opeenvolgende boekjaren uit.

Verslag over de jaarrekening – oordeel zonder 
voorbehoud
Wij hebben de wettelijke controle uitgevoerd van de jaarre-
kening van DDS (omvattende de balans op 31 december 2020, 
de resultatenrekening afgesloten op die datum en de toelich-
ting) met een balanstotaal van € 50.556.763,32 en waarvan 
de resultatenrekening afsluit met een winst van het boekjaar 
van € 76.313,38.  

Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld 
van het vermogen en de financiële toestand van DDS per  
31 december  2020, alsook van de resultaten over het boek-
jaar dat op die datum afgesloten is, in overeenstemming met 
het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referen-
tiestelsel.

Basis voor het oordeel zonder voorbehoud 
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens de internationale 
controlestandaarden (ISA’s) zoals van toepassing in België. 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 overeenstem-
ming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig 
referentiestelsel. Het bestuursorgaan is tevens verantwoor-
delijk 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 
de mogelijkheid van de dienstverlenende vereniging in te 
schatten om de continuïteit te handhaven, de aangelegen-
heden, indien van toepassing, die met continuïteit verband 
houden toe te lichten en eveneens de continuïteitsveronder-
stelling te gebruiken, tenzij het bestuursorgaan het voornemen 
heeft om de dienstverlenende vereniging  te liquideren of om 
de bedrijfsactiviteiten te beëindigen. 

 
Verantwoordelijkheid van de commissaris voor 
de controle van de jaarrekening 
Onze doelstelling is het verkrijgen van een redelijke mate van 
zekerheid over de vraag of de jaarrekening als geheel  geen 
afwijking van materieel belang bevat, ingevolge fraude of fou-
ten, en het uitbrengen van een commissarisverslag waarin ons 
oordeel is opgenomen. Een redelijke mate van zekerheid is een 
hoog niveau van zekerheid, maar is geen garantie dat een con-
trole, uitgevoerd overeenkomstig de ISA’s, altijd een afwijking 
van materieel belang ontdekt wanneer die zou bestaan.
Afwijkingen kunnen zich voordoen als gevolg van fraude of 
fouten en worden als van materieel belang beschouwd indien 
redelijkerwijs kan worden verwacht dat zij, individueel of ge-
zamenlijk, de economische beslissingen van gebruikers van de 
jaarrekening beïnvloeden.

Bij de uitvoering van onze werkzaamheden leven wij het wet-
telijk, reglementair en normatief kader na dat van toepassing 
is op de controle van de jaarrekening in België. Een wettelijke 
controle biedt evenwel geen zekerheid over de toekomsti-
ge levensvatbaarheid van de dienstverlenende vereniging, 
noch over de efficiëntie of de doeltreffendheid waarmee het 
bestuursorgaan de bedrijfsvoering ter hand genomen heeft of 
zal nemen.

VERSLAG VAN DE COMMISSARIS
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Bij een controle uitgevoerd overeenkomstig de ISA’ s, passen 
wij een professionele oordeelsvorming toe en handhaven 
wij een professionele en kritische instelling gedurende de 
controle.

Verder voeren wij tevens de volgende werkzaamheden uit:
•  Het identificeren en inschatten van het risico dat de 

jaarrekening een afwijking van materieel belang  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 risico van het niet detecteren van een van materieel 
belang zijnde afwijking is groter indien die afwijking 
het gevolg is van fraude dan indien zij het gevolg 
is van fouten, omdat bij fraude sprake kan zijn van 
samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk 
nalaten om transacties vast te leggen, het opzettelijk 
verkeerd voorstellen van zaken of het doorbreken van de 
interne beheersing.

•  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 evenals de 
daarop betrekking hebbende toelichtingen.

•  Het concluderen of de door het bestuursorgaan 
gehanteerde continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar 
is, en het concluderen, op basis van de verkregen 
controle-informatie, of er een onzekerheid van materieel 
belang bestaat met betrekking tot gebeurtenissen of 
omstandigheden die significante twijfel kunnen doen 
ontstaan over de mogelijkheid om de continuïteit 
te handhaven. Indien wij concluderen dat er een 
onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij ertoe 
gehouden om de aandacht in ons commissarisverslag 
te vestigen op de daarop betrekking hebbende 
toelichtingen in de jaarrekening of indien deze 
toelichtingen inadequaat zijn, om ons oordeel aan te 
passen. Onze conclusies zijn gebaseerd op controle-
informatie die verkregen is tot de datum van ons 
commissarisverslag. Toekomstige gebeurtenissen of 
omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat de 
continuïteit niet langer kan gehandhaafd blijven.

•  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.

Wij communiceren met het bestuursorgaan onder meer over 
de geplande reikwijdte en timing van de controle en over de 
significante controlebevindingen, waaronder eventuele signifi-
cante tekortkomingen in de interne beheersing.

OVERIGE DOOR WET- EN REGELGEVING 
GESTELDE EISEN

Verantwoordelijkheden van het bestuursorgaan 
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen en 
de inhoud van het jaarverslag, het naleven van de wettelijke 
en bestuursrechtelijke voorschriften die van toepassing zijn 
op het voeren van de boekhouding, alsook voor het naleven 
van het decreet en van de statuten van de dienstverlenende 
vereniging. 

Verantwoordelijkheden van de commissaris 
In het kader van ons mandaat en overeenkomstig de bijko-
mende norm bij de in België van toepassing zijnde internatio-
nale auditstandaarden (ISA’s), is het onze verantwoordelijkheid 
om, in alle van materieel belang zijnde opzichten, het jaarver-
slag en de naleving van bepaalde voorschriften uit het decreet 
en de statuten te verifiëren  en hierover verslag uit te brengen. 

Aspecten betreffende het jaarverslag 
Na het uitvoeren van specifieke  werkzaamheden zijn wij van 
oordeel dat dit jaarverslag overeenstemt met de jaarrekening 
over hetzelfde boekjaar.

Vermelding betreffende de sociale balans 
De sociale balans, neer te leggen bij de Nationale Bank van 
België, bevat zowel qua vorm als qua inhoud alle voorgeschre-
ven inlichtingen en bevat geen van materieel belang zijnde 
inconsistenties ten aanzien van de informatie waarover wij 
beschikken in het kader van onze opdracht. 

Vermeldingen betreffende de onafhankelijkheid 
Wij hebben geen opdrachten verricht die onverenigbaar zijn 
met de wettelijke controle van de jaarrekening en zijn in de 
loop van ons mandaat onafhankelijk gebleven tegenover de 
dienstverlenende verenging.

Andere vermeldingen 
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 of  het decreet gedaan of 
genomen.

Keerbergen, 26 mei 2021

Dominique A. Vaes, 
Bedrijfsrevisor
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ACTIVA
31.12.2020 31.12.2019

BEDRAGEN TOTALEN BEDRAGEN TOTALEN

VASTE ACTIVA

I. OPRICHTINGSKOSTEN - -

II. IMMATERIËLE VASTE ACTIVA - -

III. MATERIËLE VASTE ACTIVA 25.623.545,54 26.631.875,72
A. Terreinen en gebouwen 6.670.585,04 6.725.002,11

B. Installaties, machines en uitrusting 17.169,25 0,00

C. Meubilair en rollend materieel 52.062,08 34.000,94

D. Leasing en soortgelijke rechten - -

E. Overige materiële vaste activa 18.048.401,63 19.069.977,53

F. Activa in aanbouw en vooruitbetalingen 835.327,54 802.895,14

IV. FINANCIËLE VASTE ACTIVA 110.805,42 110.805,42
A. Verbonden ondernemingen

 1. Deelnemingen - -

 2. Vorderingen - -

B. Ondernemingen waarmee een  
deelnemingsverhouding bestaat
1. Deelnemingen - -

2. Vorderingen - -

C. Andere financiële vaste activa

1. Aandelen 148,74 148,74

2. Vorderingen en borgtochten in contanten 110.656,68 110.656,68

VLOTTENDE ACTIVA 

V. VORDERINGEN OP MEER DAN ÉÉN JAAR 93.973,01 122.919,29
A. Handelsvorderingen - -

B. Overige vorderingen 93.973,01 122.919,29

VI. VOORRADEN EN BESTELLINGEN IN UITVOERING 11.512.763,72 10.665.274,46
A. Voorraden

1. Grond- en hulpstoffen - -

2. Goederen in bewerking - -

3. Gereed product - -

4. Handelsgoederen - -

5. Onroerende goederen bestemd voor verkoop 11.512.763,72 10.655.274,46

6. Vooruitbetalingen - -

B. Bestellingen in uitvoering - -

VII. VORDERINGEN OP TEN HOOGSTE ÉÉN JAAR 306.291,25 229.455,94
A. Handelsvorderingen 56.218,11 29.374,44

B. Overige vorderingen 250.073,14 200.081,50

VIII. GELDBELEGGINGEN 3.720.037,28 3.719.238,63
A. Eigen aandelen - -

B. Overige beleggingen 3.720.037,28 3.719.238,63

IX. LIQUIDE MIDDELEN 9.136.999,22 8.933.721,40

X. OVERLOPENDE REKENINGEN 52.347,88 44.572,15

TOTAAL DER ACTIVA 50.556.763,32 50.457.863,01

BALANS
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PASSIVA
31.12.2020 31.12.2019

BEDRAGEN TOTALEN BEDRAGEN TOTALEN

EIGEN VERMOGEN
I. KAPITAAL 923.300,00 923.300,00
A. Geplaatst kapitaal 923.300,00 923.300,00
B. Niet-opgevraagd kapitaal (-)
II. UITGIFTEPREMIES 0,00 0,00
III. HERWAARDERINGSMEERWAARDEN 117.438,92 131.587,27
IV. RESERVES 39.142.322,68 39.205.141,84
A. Wettelijke reserve 161.491,79 161.491,79
B. Onbeschikbare reserves

1. Voor eigen aandelen - -
2. Andere 35.488.838,89 35.457.585,66
3. Bijzondere onbeschikbare reserve 176.618,54 207.871,77

C. Belastingvrije reserves 1.033.048,92 1.019.027,52
D. Beschikbare reserves 2.282.324,54 2.359.165,10
V. OVERGEDRAGEN WINST (+) OF VERLIES (-) 0,00 - 167.302,29
VI. KAPITAALSUBSIDIES 418.538,53 407.030,21
VII. VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN 9.047.736,72 9.169.456,70 
A. Voorzieningen voor risico's en kosten

1. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen - -
2. Fiscale lasten - -
3. Grote herstellings- en onderhoudswerken 4.316.561,07 4.316.561,07
4. Milieuverplichtingen - -
5. Overige risico's en kosten 4.247.313,18 4.253.878,50

B. Uitgestelde belastingen 483.862,47 599.017,13

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 782.162,21 663.016,61
A. Schulden op meer dan één jaar die  

binnen het jaar vervallen
- -

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

C. Handelsschulden
1. Leveranciers 377.109,24 263.045,56
2. Te betalen wissels - -

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

bezoldigingen en sociale lasten
1. Belastingen 49.667,85 140.324,53
2. Bezoldigingen en sociale lasten 124.782,82 96.862,41

F. Overige schulden 212.767,30 144.949,11
X. OVERLOPENDE REKENINGEN 125.264,26 125.632,67
TOTAAL DER PASSIVA 50.556.763,32 50.457.863,01
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KOSTEN
31.12.2020 31.12.2019

BEDRAGEN TOTALEN BEDRAGEN TOTALEN

II. BEDRIJFSKOSTEN

A. Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen 903.846,11 530.896,37

1. Inkopen 903.846,11 530.896,37

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

B. Diensten en diverse goederen 1.071.913,73 1.051.288,38

C. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 1.265.424,11 1.553.085,06

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

1.088.482,95 1.084.059,28

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

- -

 F. Voorzieningen voor risico's en kosten  
(toevoegingen +, bestedingen en terugnemingen -) -	6.565,32 -	81.867,25

 G. Andere bedrijfskosten 165.975,31 170.695,84

 H. Als herstructureringskosten  
geactiveerde bedrijfskosten (-) - -

 I. Niet-recurrente bedrijfskosten - -

TOTAAL BEDRIJFSKOSTEN 4.489.076,89 4.308.157,68

V. FINANCIËLE KOSTEN

 A. Recurrente financiële kosten 163,75 -

 1. Kosten van schulden - -

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

 3. Andere financiële kosten 163,75 -

 B. Niet-recurrente financiële kosten - -

TOTAAL FINANCIËLE KOSTEN 163,75 -

VIII. OVERBOEKING NAAR DE UITGESTELDE 
BELASTINGEN - -

IX. BELASTINGEN OP HET RESULTAAT

 A. Belastingen 3.806,92 60.380,67

TOTAAL BELASTINGEN 3.806,92 60.380,67

XII. OVERBOEKING NAAR DE BELASTINGVRIJE 
RESERVES

XIII. WINST VAN HET BOEKJAAR 76.313,38

ALGEMEEN TOTAAL 4.569.360,94 4.368.538,35

RESULTATENBEREKENING
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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 76.313,38

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

boekjaar 
167.302,29

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

 1. Aan de wettelijke reserve 
 2. Aan de beschikbare reserves

 1. Aan het kapitaal en aan  
de uitgiftepremies 

 2. Aan de reserves 90.988,91

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 

TOTAAL: 167.302,29 167.302,29

OPBRENGSTEN
31.12.2020 31.12.2019

BEDRAGEN TOTALEN BEDRAGEN TOTALEN

I. BEDRIJFSOPBRENGSTEN

A. Omzet 850.260,33 941.286,03

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

847.489,26 518.962,03

C. Geproduceerde vaste activa - -

D. Andere bedrijfsontvangsten 2.769.676,74 2.621.480,19

E. Niet-recurrente bedrijfsopbrengsten 0,00 0,00

TOTAAL BEDRIJFSONTVANGSTEN 4.467.426,33 4.081.728,25

IV. FINANCIËLE OPBRENGSTEN

A. Recurrente financiële opbrengsten 27.273,90 43.933,31

1. Opbrengsten uit financiële vaste activa - -

2. Opbrengsten uit vlottende activa 12.309,66 29.882,89

3. Andere financiële opbrengsten 14.964,24 14.050,42

B. Niet-recurrente financiële opbrengsten - -

TOTAAL FINANCIËLE OPBRENGSTEN 27.273,90 43.933,31

VII. ONTTREKKING AAN DE UITGESTELDE 
BELASTINGEN 22.406,24 26.511,05

IX. BELASTINGEN OP HET RESULTAAT

B. Regularisering van belastingen en terugneming 
van voorzieningen voor belastingen

0,01 -

TOTAAL TERUGNEMING BELASTINGEN 0,01 -

XI. ONTTREKKING AAN DE BELASTINGVRIJE 
RESERVES 52.254,46 49.063,45

XII. VERLIES VAN HET BOEKJAAR 167.302,29

ALGEMEEN TOTAAL 4.569.360,94 4.368.538,35
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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 6.725.002,11 0,00 34.000,94 - 19.069.977,53 802.895,14 26.631.875,72 110.805,42

Aanschaffingswaarde (+) 11.939.848,76 3.181.103,35 168.003,83 - 36.684.023,88 802.895,14 52.775.874,96 110.805,42

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

Afschrijvingen  
en waardeverminderingen (-) 5.353.971,16 3.337.547,76 134.002,89 - 18.344.864,71 - 27.170.386,52 -

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

MUTATIES VAN HET BOEKJAAR - 54.417,07 17.169,25 18.061,14 0,00 - 1.021.575,90 32.432,40 -1.008.330,18 0,00

Aanschaffingen (+) - 18.148,79 29.571,58 - - 32.432,40 80.152,77 -

Buitengebruikstelling tot  
aanschaffingswaarden (-) - - - - - - - -

Buitengebruikstellingen  
geboekte meerwaarde (-) - - - - - - - -

Overboeking naar andere rubriek - - - - - - -

Geboekte meerwaarden (+)  
coëfficiënt: 0,00 % - - - - - - - -

Afgeboekte meerwaarde (-) - - - - - - - -

Gevormde afschrijvingen 
en waardeverminderingen (-) -	54.417,07 -	979,54 -	11.510,44 - -	1.021.575,90 - -	1.088.482,95 -

Afgeboekte afschrijvingen bij  
overdracht en buitengebruikstelling (+) - - - - - - - -

Teruggenomen afschrijvingen op  
uitzonderlijke opbrengsten geboekt (+) - - - - - - - -

Teruggenomen afschrijvingen op  
herwaarderingsmeerwaarde geboekt (+) - - - - - - - -

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

BOEKWAARDE OP BALANSDATUM 6.670.585,04 17.169,25 52.062,08 - 18.048.401,63 835.327,54 25.623.545,54 110.805,42

Aanschaffingswaarde (+) 11.939.848,76 3.199.252,14 197.575,41 - 36.684.023,88 835.327,54 52.856.027,73 110.805,42

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

Geboekte afschrijvingen  
en waardeverminderingen (-) 5.408.388,23 3.338.527,30 145.513,33 - 19.366.440,61 - 28.258.869,47 -

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

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

	

STAAT VAN DE VASTE ACTIVA

46 Jaarverslag 2020 |	Financieel	verslag



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 6.725.002,11 0,00 34.000,94 - 19.069.977,53 802.895,14 26.631.875,72 110.805,42

Aanschaffingswaarde (+) 11.939.848,76 3.181.103,35 168.003,83 - 36.684.023,88 802.895,14 52.775.874,96 110.805,42

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

Afschrijvingen  
en waardeverminderingen (-) 5.353.971,16 3.337.547,76 134.002,89 - 18.344.864,71 - 27.170.386,52 -

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

MUTATIES VAN HET BOEKJAAR - 54.417,07 17.169,25 18.061,14 0,00 - 1.021.575,90 32.432,40 -1.008.330,18 0,00

Aanschaffingen (+) - 18.148,79 29.571,58 - - 32.432,40 80.152,77 -

Buitengebruikstelling tot  
aanschaffingswaarden (-) - - - - - - - -

Buitengebruikstellingen  
geboekte meerwaarde (-) - - - - - - - -

Overboeking naar andere rubriek - - - - - - -

Geboekte meerwaarden (+)  
coëfficiënt: 0,00 % - - - - - - - -

Afgeboekte meerwaarde (-) - - - - - - - -

Gevormde afschrijvingen 
en waardeverminderingen (-) -	54.417,07 -	979,54 -	11.510,44 - -	1.021.575,90 - -	1.088.482,95 -

Afgeboekte afschrijvingen bij  
overdracht en buitengebruikstelling (+) - - - - - - - -

Teruggenomen afschrijvingen op  
uitzonderlijke opbrengsten geboekt (+) - - - - - - - -

Teruggenomen afschrijvingen op  
herwaarderingsmeerwaarde geboekt (+) - - - - - - - -

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

BOEKWAARDE OP BALANSDATUM 6.670.585,04 17.169,25 52.062,08 - 18.048.401,63 835.327,54 25.623.545,54 110.805,42

Aanschaffingswaarde (+) 11.939.848,76 3.199.252,14 197.575,41 - 36.684.023,88 835.327,54 52.856.027,73 110.805,42

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

Geboekte afschrijvingen  
en waardeverminderingen (-) 5.408.388,23 3.338.527,30 145.513,33 - 19.366.440,61 - 28.258.869,47 -

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

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

1. Overige beleggingen  € 3.720.037,28

OVERLOPENDE REKENINGEN ACTIVA

1. Voorafbetaalde kosten 2021 € 30.471,78
2. Verkregen opbrengsten beleggingen  € 21.876,10
 € 52.347,88

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

VOORZIENINGEN VOOR OVERIGE RISICO’S EN KOSTEN

1. Voorzieningen in verband met de aankoop van	 € 3.104.944,95
     onroerende goederen, bestemd voor verkoop  
2. Voorziening oninbare vorderingen FRGE € 30.000,00
3. Voorziening juridische procedure Economische Expansie  € 360.329,23
4. Voorziening onroerende voorheffing  € 752.039,00
  €  4.247.313,18

TOELICHTING
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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 € 49.667,85
2. Geraamde belastingschulden € 0,00
3. Andere schulden met betrekking tot bezoldigingen en sociale lasten € 124.782,82
 € 174.450,67

OVERLOPENDE REKENINGEN PASSIVA

1. Ontvangen huurgelden 2021 € 123.953,47
2. Ontvangen bijdragen hospitalisatieverzekering 2021 € 1.310,79
 € 125.264,26
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BEDRIJFSRESULTATEN

Omzet
1. Huisvuilverwerking €  830.668,96
2. Grondbeleid en Woningbouw €  672,00 
3. Economische Expansie €  16.901,11
4. Nieuwdonk €  2.018,26
 €  850.260,33

Andere bedrijfsontvangsten
1. Ontvangen huurgelden en pachten €  2.663.450,88
2. Diverse ontvangsten €  106.225,86

a. Algemeen beleid €  6.686,27
b. Grondbeleid en Woningbouw €  28.341,53
c. Nieuwdonk €  0,00
d. Economische expansie €  7.525,69
e. Afvalverwerking €  63.390,22
f. FRGE €  282,15
 €  2.769.676,74

Personeelsbestand op 31.12.2020
Arbeiders    5
Bedienden   12

Personeelskosten
1. Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen €  789.227,40
2. Patronale bijdragen voor sociale verzekeringen €  242.815,12
3. Patronale bijdrage voor buitenwettelijke verzekeringen €  48.085,32
4. Andere personeelskosten €  185.296,27
 €  1.265.424,11
 

Voorzieningen
1. Toevoegingen (+) €  0,00
2. Bestedingen en terugnemingen (-) €  - 6.565,32
 €  - 6.565,32
 

Andere bedrijfskosten
1. Kosten jaarvergaderingen €  4.434,92
2. Diverse taksen (o.a. polderbelasting en onroerende voorheffing) €  161.540,39
 €  165.975,31

TOELICHTING
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FINANCIËLE RESULTATEN

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

1. Kapitaalsubsidies €  14.964,24

NIET-RECURRENTE OPBRENGSTEN EN KOSTEN

Niet-recurrente bedrijfsopbrengsten
3. Meerwaarden op de realisatie van immateriële 
    en materiële vaste activa €  0,00

BELASTINGEN OP HET RESULTAAT

 Belastingen op het resultaat van het boekjaar
1. Verschuldigde of betaalde belastingen en voorheffingen €  52.628,06
2. Geactiveerde overschotten van betaalde belastingen en voorheffingen €  - 48.821,14
3. Geraamde belastingsupplementen €  0,00
 €  3.806,92

ANDERE TAKSEN EN BELASTINGEN TEN LASTE VAN DERDEN

Belasting over de toegevoegde waarde
1. Door de onderneming aftrekbare belasting €  39.478,49
2. Door de onderneming verschuldigde belasting €  213.060,40

De ingehouden bijdragen ten koste van derden
1. Bedrijfsvoorheffing €  223.437,51
1. Roerende voorheffing €  0,00

FINANCIËLE BETREKKINGEN MET BESTUURDERS EN ZAAKVOERDERS

Bestuurders
1. Zitpenningen €  38.186,07
2. Verplaatsingen €  311,56
3. Sociale bijdragen zitpenningen €  8.027,79
4. Erelonen €  5.111,45
 €  51.636,87
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I. STAAT VAN DE TEWERKGESTELDE PERSONEN

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

1. TIJDENS HET BOEKJAAR TOTAAL MANNEN VROUWEN

Gemiddeld aantal werknemers
Voltijds 9,25 4,50 4,75

Deeltijds 7,00 1,00 6,00

Totaal in voltijdse equivalenten (VTE) 14,59 5,29 9,30

Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren
Voltijds 14.490,95 6.965,40 7.525,55

Deeltijds 7.184,00 1.098,00 6.086,00

Totaal 21.674,95 8.063,40 13.611,55

Personeelskosten 
Voltijds 952.744,44 629.721,82 323.022,62

Deeltijds 312.679,67 53.517,54 259.162,13

Totaal 1.265.424,11 683.239,36 582.184,75

2. TIJDENS HET VORIGE BOEKJAAR TOTAAL MANNEN VROUWEN

Gemiddeld aantal werknemers in VTE 15,19 5,79 9,40

Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren 20.410,80 8.404,00 12.006,80

Personeelskosten 1.553.085,06 1.028.963,26 524.121,80

Bedrag van de voordelen bovenop het loon

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

EQUIVALENTEN

A. Aantal werknemers 11 6 15,54

B. Volgens de aard van de arbeidsovereenkomst:
Overeenkomst voor onbepaalde tijd 11 6 15,54

Overeenkomst voor bepaalde tijd

Vervangingsovereenkomst

SOCIALE BALANS 2020
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3. OP DE AFSLUITDATUM VAN HET BOEKJAAR VOLTIJDS DEELTIJDS
TOTAAL IN 
VOLTIJDSE 

EQUIVALENTEN

C. Volgens het geslacht en studieniveau

Mannen 5 1 5,79

Lager onderwijs 0,00

Secundair onderwijs 1 0,79

Hoger niet-universitair onderwijs 1 1,00

Universitair onderwijs 4 4,00

Vrouwen 6 5 9,75

Lager onderwijs 4 2,95

Secundair onderwijs 1 0,80

Hoger niet-universitair onderwijs 4 4,00

Universitair onderwijs 2 2,00

D. Volgens de beroepscategorie
Directiepersoneel 4 4,00

Bedienden 7 1 7,80

Arbeiders 5 3,74

Gepensioneerd

B. Uitzendkrachten en ter beschikking van de onderneming gestelde personen

UITZENDKRACHTEN TERBESCHIKKING-
GESTELDEN 

Gemiddeld aantal tewerkgestelde personen 0,07

Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren 130,50

Kosten voor de onderneming 5.833,44
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A. INGETREDEN 1. VOLTIJDS 2. DEELTIJDS
3. TOTAAL IN 

VOLTIJDSE 
EQUIVALENTEN

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

3 3 5,21

b. Volgens de aard van de arbeidsovereenkomst

Overeenkomst voor onbepaalde tijd 3 3 5,21

Overeenkomst voor bepaalde tijd

Vervangingsovereenkomst

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

1 5 4,81

b. Volgens de aard van de arbeidsovereenkomst

Overeenkomst voor onbepaalde tijd 1 4 4,18

Overeenkomst voor bepaalde tijd 1 0,63

Vervangingsovereenkomst

c. Volgens de reden van beëindiging van 
de overeenkomst
Afdanking

Einde contract 1 0,63

Op vrijwillige basis

Pensioen 1 1 1,80

Loopbaanonderbreking 1 0,80

Overlijden

Overdracht Verko

Medische overmacht

Aanpassing uurrooster 2 1,58

II. TABEL VAN HET PERSONEELSVERLOOP TIJDENS HET BOEKJAAR

SOCIALE BALANS 2020
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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 3 1

Aantal gevolgde opleidingsuren 20 136

Nettokosten voor de onderneming 2.065,46 10.857,01

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

Aantal betrokkken werknemers 1 3

Aantal gevolgde opleidingsuren 25 29,5

Nettokosten voor de onderneming 9.069,59 1.318,30
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INTERCOMMUNALE DDS 

Intergemeentelijk samenwerkingsverband 
Bevrijdingslaan 201, 9200 Dendermonde

De raad van bestuur besluit de volgende waarderingsregels toe te passen op de jaarrekening 2020.

1. In aansluiting bij het jaar 2019 worden de vaste 
activa tegen hun aanschaffingswaarde gewaardeerd.

Het bedrag van de afschrijving op de 
herwaarderingsmeerwaarde wordt per 31.12.2020 
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.

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 en op de 
rubriek Onttrekking aan de uitgestelde belastingen.

De gerealiseerde meerwaarde op de verkoop van het 
domein Nieuwdonk wordt in de resultatenrekening 
afgeschreven volgens hetzelfde ritme als de materiële vaste activa waarin ze herbelegd werd. Ze wordt in de 
resultatenrekening geboekt op de rubriek Onttrekking aan de belastingvrije reserves en op de rubriek Onttrekking aan 
de uitgestelde belastingen.

2. Financiële vaste activa 
De aandelen worden gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde. De vorderingen en de 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.

WAARDERINGSREGELS 2020

AFSCHRIJVINGEN JA AR

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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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 doorgevoerd te worden. 

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 geen voorzieningen aan te leggen:

Omwille 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 2020 geen 
bijkomende voorzieningen aan te leggen voor grote onderhouds- en herstellingswerken van het kantoorgebouw, de 
verhuurwoningen en de multi-functionele gebouwen.

10. Het bestuur besluit de volgende voorzieningen te besteden in 2020:

 Grondbeleid, projecten        € 6.565,32

11. Voor de verdeling Kosten algemeen beheer verwijzen wij naar de verdeelsleutels, vastgelegd in de goedgekeurde 
 begroting 2020. 

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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