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UITTREKSEL  
 

BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING DDS 
 
 

Zitting van: maandag 6 december 2021 om 20.00 uur  
 
Gezien de veiligheidsmaatregelen n.a.v. COVID-19, wordt de Buitengewone Algemene Vergadering 
gestreamd op de website www.dds-verko.be.   
De lasthebbers hebben een Teams-link ontvangen om te kunnen deelnemen aan de vergadering. 
 
 

AANWEZIGE LASTHEBBERS 
 
     Lasthebbers   Aantal stemmen 

A-aandelen: gemeenten 
 
BERLARE    Ruben DE BACKER   1291 
 
 
BUGGENHOUT   Jan STEVENS    1345 
    Mieke VAN MALDEREN   1345 
 
DENDERMONDE   François DE BLESER   1099 
    Pascal PUTTEMAN   1099 
    Gino VAN DER VREKEN   1099 
 
HAMME    Jan ROSSCHAERT   1138 
    François VAN DEN BROECK  1138 
    Herman VIJT    1138 
        

LEBBEKE    Reinout DE MOL     924 
    Charlotte DE SMET     924 
    Els LAMBRECHT      925 
    
WETTEREN    Johan D’HAUWE   1256 
    Herman STROBBE   1256   
    Jan TONDELEIR    1257 
 
WICHELEN    Kristof DE SMET   1117 
     als plaatsvervanger van Benjamin Van Hauwermeiren 
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ZELE    Kathleen DE MUNCK   1007 
     als plaatsvervanger van Arthur Cooreman 

    Filip DE WILDE    1007 
    Marc RONSSE    1007 
    Tom SCHIETTECAT   1007 
   
Totaal A :         22 379 
          
 

F-aandelen:    
 
VERKO    Wim ARBIJN    1000 
 
Totaal F :         1000 
         ________ 
 

Algemeen totaal der aanwezige en vertegenwoordigde stemmen : 23 379 

 
 
ANDERE AANWEZIGEN 
 
Mevrouw   Rita DE MAEYER, bestuurder DDS (gemeente Buggenhout)  
De heer   Geert HERMANS, Schepen gemeente Buggenhout 
  Ward VRANKEN, gemeenteraadslid gemeente Buggenhout 
  Marc VAN DRIESSCHE, gemeenteraadslid gemeente Berlare  
De heer   Bart NOBELS, bestuurder DDS (stad Dendermonde) 
Mevrouw  Rosa VAN DEN ABEELE, gemeenteraadslid gemeente Wichelen 
 
De heer    Kris DOOMS, algemeen directeur DDS 
   Peter DE LEEUW, algemeen directeur VERKO 
   Gunther VAN DEN BROECK, afdelingshoofd streekontwikkeling DDS 
  Bart DESCAMPS, afdelingshoofd afvalbeheer VERKO 
Mevrouw   Dagmar VAN DOORSSELAER, HR-manager DDS-VERKO 
  Anika BUYST, verantwoordelijke externe communicatie DDS-VERKO 
  Heidi VAN HERREWEGHE, directieassistente DDS-VERKO 
De heer  Joris MAERVOET, landmeter-expert & bouwcoördinator DDS 
  Nathan VAN WOUWE, klimaatcoördinator DDS 
De heer en mevrouw Wim en Rita MUYS – GEERINCK, medewerkers DDS-VERKO 
 

 
VERONTSCHULDIGD 
 
De heer    Jan KETELS, lasthebber gemeente Hamme 
   David VAN MALDEREN, lasthebber gemeente Wichelen 
Mevrouw   Marianne GORRE, gemeenteraadslid gemeente Wetteren 
De Heer    Pieter HERWEGHE, Schepen gemeente Zele 
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3. Uittreding gemeente Laarne uit D.D.S. 

 
Gelet op artikel 437 van het Decreet Lokaal Bestuur.  
 
Gelet op artikel 423, lid 4, van het Decreet Lokaal Bestuur, dat luidt als volgt:  
De deelnemers die niet willen verlengen, kunnen daartoe niet verplicht worden en houden op deel uit 
te maken van de dienstverlenende of opdrachthoudende vereniging op het einde van het jaar waarin 
de algemene vergadering tot de verlenging heeft beslist.  Vooraf leggen ze hun beslissing daartoe voor, 
die wordt gevoegd bij het verslag van de algemene vergadering.  Ze leven de door hen aangegane 
contractuele verbintenissen na, maar zijn voor het overige geen schadevergoeding verschuldigd.  
Artikel 425, vierde en vijfde lid, zijn op hen van toepassing. 
Dat in het kader en in toepassing van het nieuwe Decreet Lokaal Bestuur door de algemene vergadering 
van DDS op 14 oktober 2019 beslist om de duurtijd van de dienstverlenende vereniging te verlengen 
met 15 jaar.  De gemeenteraad van de gemeente Laarne had voorafgaand, d.d. 26 september 2019, 
beslist om niet te verlengen en aldus uit te treden.  
 
Gelet op de noodzaak tot vinden van een akkoord omtrent de uittredingsvergoeding van de gemeente 
Laarne, met name de vergoeding voor de 2330 aandelen van de gemeente.  Dat er hiervoor 
verscheidene waarderingsmethoden mogelijk zijn:  

- Nominale waarde: 59.871,12 euro 
- Boekwaarde (intrinsieke waarde op basis van het eigen vermogen op 31/12/2018): 

2.613.831,18 euro 
- Waarde naar analogie van de uittredingsvergoeding van de provincie Oost-Vlaanderen zoals 

overeengekomen in 2018 voor een bedrag van 554,34 euro/aandeel: 1.291.612,20 euro.  
 

Gelet op het schrijven van de gemeente Laarne d.d. 25 november 2019 waarin de gemeente Laarne het 
verzoek uitte om, in het licht van het gelijkheidsbeginsel, een gelijkaardige waarderingsmethode te 
hanteren zoals dat het geval was bij de gedwongen uittreding van de provincie Oost-Vlaanderen in 
2018.  
 
Gelet op het akkoord van de raad van bestuur van DDS d.d. 20 februari 2020 inzake bovenstaande 
waarderingsmethode van het scheidingsaandeel, alsook inzake een mogelijke eigendomsoverdracht 
van enkele woningen als ruil voor het scheidingsaandeel.  
 
Gelet op de beslissing d.d. 29 oktober 2020 van de gemeenteraad van de gemeente Laarne om 
principieel akkoord te gaan met een uittredingsvergoeding bestaande uit de eigendomsoverdracht van 
vijf (5) woningen te Kalken van DDS naar de gemeente Laarne.  
 
Gelet op de verplichting tot het opmaken van een schattingsverslag, in uitvoering van het Decreet 
Lokaal Bestuur en de Omzendbrief KB/ABB 2019/3 over de transacties van onroerende goederen door 
lokale en provinciale besturen en door besturen van de erkende erediensten d.d. 3 mei 2019.  
Dat er twee schattingsverslagen werden opgesteld:  

- Schattingsverslag van landmeter-expert Johan Willems d.d. 7 januari 2020, waarbij de 
betrokken vijf (5) woningen (zie volgende overwegingen) werden geschat op 1.511.000,00 
euro; 

- Schattingsverslag van beëdigd landmeter Danny Van De Velde d.d. 13 januari 2020, waarbij 
de betrokken vijf (5) woningen (zie volgende overwegingen) werden geschat op 1.520.000,00 
euro.  
 

Gelet op de beslissing d.d. 14 januari 2021 van het college van burgemeester en schepenen van de 
gemeente Laarne om akkoord te gaan met de eigendomsoverdracht van vijf (5) woningen gelegen te 
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Groten Akker (huisnummers 1, 3, 5, 7 en 9) te Laarne van DDS naar de gemeente Laarne als 
uittredingsvergoeding.  
Dat Partijen aldus principieel akkoord zijn met zowel de uittreding als de uittredingsvergoeding van de 
gemeente Laarne en de verdere modaliteiten wensen vast te leggen in een uittredingsovereenkomst.  
 
Aan de lasthebbers van de aandeelhouders wordt gevraagd of ze hiermee kunnen akkoord gaan. 
 
De stemming vindt plaats om 20.10 uur via handopsteking.  Elke stemgerechtigde stemt ‘ja’ en er zijn 
geen nee/blanco stemmen.  
 
Bijgevolg beslist de Buitengewone Algemene Vergadering bij zitting van 6 december 2021 om 20.10 
uur unaniem akkoord te gaan met de uittredingsvergoeding en de uittredingsovereenkomst. 
 
BESLUIT: 
 
De Buitengewone Algemene vergadering gaat unaniem akkoord: 

- met de uittredingsvergoeding van de gemeente Laarne, bestaande uit de eigendomsoverdracht 
van vijf (5) woningen gelegen te Groten Akker (huisnummers 1, 3, 5, 7 en 9) te Laarne van DDS 
naar de gemeente Laarne; 

- een mandaat te geven aan de Voorzitter en de algemeen Directeur van DDS om samen met de 
gemeente Laarne de uittredingsovereenkomst te ondertekenen en de nodige modaliteiten toe 
te passen 

 
Voor eensluidend verklaard afschrift  
Dendermonde, 9 december 2021 
 

 
 
Kris DOOMS 
Algemeen Directeur 
 
 


