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OPENBARE ZITTING 

 
I. FINANCIËN-DIVERSE DOMEINEN 
 
PUNT 1: GOEDKEURING BESLUIT: DOTATIE PZ BORGLOON 2018 
DE RAAD, 
 
De gemeenteraad neemt kennis van: 
 
Het goedkeuringsbesluit van de gouverneur van 30.03.2018 i.v.m. de gemeentelijke dotatie 2018 
aan de Politiezone Kanton Borgloon. 
 

II. ALGEMEEN, BESTUUR, VEILIGHEID EN WELZIJN 
 
PUNT 2: PROTOCOLAKKOORD BESTUURLIJKE HANDHAVING CRIMINALITEIT EN VEILIGHEID - 
GOEDKEUREN 
DE RAAD, 
 
Voorgeschiedenis/aanleiding 
Verzoek tot goedkeuring protocol bestuurlijke handhaving criminaliteit en onveiligheid 
 
Juridische grondslag 
Gemeentedecreet van 15.07.2005, gecoördineerd 
Nieuwe gemeentewet van 24.06.1988, gecoördineerd 
Decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur 
Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen 
Installatie van Limburgse Arrondissementeel Informatie- en Expertise Centrum tot ondersteuning 
van de gemeenten bij hun aanpak van georganiseerde criminele fenomenen 
Besluit van het politiecollege dd. 07.02.2018 houdende het principieel akkoord en gunstig advies 
aan het ontwerp van protocol tot uitwisseling van informatie van bestuurlijke handhaving, onder 
voorbehoud van een gunstig advies van de zonale veiligheidsraad 
Gunstig advies van de zonale veiligheidsraad dd. 29.02.2018 aan het ontwerp van protocol tot 
uitwisseling van informatie van bestuurlijke handhaving 
 
Toelichting (feiten en context) 



 

Diverse actoren in de veiligheidsketen worden elk binnen hun eigen bevoegdheid geconfronteerd 
met onveiligheidsfenomenen.  
Het uitwisselen van informatie tussen de verschillende partners is noodzakelijk om te komen tot 
een interdisciplinaire en probleemoplossende samenwerking met het oog op de goede handhaving 
van de openbare orde, het voorkomen van het plegen van misdrijven en meer in het algemeen de 
integrale en geïntegreerde aanpak van criminaliteit en onveiligheid. 
 
Om uitwisseling van informatie in kader van de bestuurlijke aanpak mogelijk te maken, stelden de 
procureurs-generaal van Antwerpen -Limburg en Gent een richtlijn op (omzendbrief nr10/2017 
ref. A59/3-2). Deze richtlijn laat toe dat gemeenten met hun lokale politie en het parket een 
protocol afsluiten waardoor gerechtelijke informatie onder bepaalde voorwaarden met het lokale 
bestuur kan worden gedeeld. 
 
De gemeente vormt een belangrijke schakel in de strijd tegen onveiligheidsfenomenen. De 
gemeente kan immers verhinderen dat criminele organisaties hun illegale activiteiten op een 
legale manier in het maatchappelijk verkeer kunnen brengen en vermijden dat zij ongewild, 
ongewust of onrechtstreeks meewerkt aan dergelijke constructies. 
Bestuurlijke handhaving betekent dat de gemeente actief deelneemt aan de pertinente 
informatie-uitwisseling. Het is immers gebleken dat een echte performante bestuurlijke 
handhaving zeer moeilijk is wanneer er geen of onvoldoende informatie komt vanuit de 
gerechtelijke overheden.  
De operationalisering van deze noodzakelijke informatiehuishouding, - uitwisseling en 
doorstroming gerealiseerd wordt door middel van onderhavig protocolakkoord bestuurlijke 
handhaving criminaliteit en veiligheid. 
 
Er ligt een ontwerp van protocol tot bestuurlijke handhaving criminaliteit en onveiligheid voor PZ  
Alken, Borgloon, Heers, Kortessem en Wellen voor ter goedkeuring om uitwisseling van informatie 
in kader van de bestuurlijke aanpak tussen verschillende diensten mogelijk te maken. 
Dit protocol wordt afgesloten tussen gemeente Wellen, de lokale politiezone, het openbaar 
ministerie arrondissement Limburg, het arbeidsauditoraat arrondissement Antwerpen en de 
federale politie. 
 
Adviezen 
Besluit van het politiecollege dd. 07.02.2018 tot verenen van een gunstig advies  aan het ontwerp 
van protocol tot uitwisseling van informatie voor bestuurlijke handhaving 
Gunstig advies van de zonale veiligheidsraad dd. 29.02.2018 aan het ontwerp van protocol tot 
uitwisseling van informatie voor bestuurlijke handhaving 
 
BESLUIT: Goedkeuren 
eenparig aangenomen 
 
De gemeenteraad beslist: 
 
Art. 1 Het protocolakkoord van bestuurlijke handhaving criminaliteit en onveiligheid PZ Alken, 
Borgloon, Heers, Kortessem en Wellen inclusief bijlagen, goed te keuren 
 
Art. 2 . Mevr. Mia Cuppens, algemeen directeur aan te duiden als SPOC voor gemeente Wellen 
 
Art. 3  Een afschrift van het besluit te bezorgen aan alle contracterende partijen 
 
 



 

PUNT 3: HERVORMEN VAN HET PWA-STELSEL NAAR 'WIJK-WERKEN' BINNEN HET VLAAMSE 
ACTIVERINGSBELEID - GOEDKEUREN STATUTEN PROJECTVERENIGING WIJK-WERKEN 
HASPENGOUW EN AANDUIDEN STEMGERECHTIGD EN RAADGEVEND LID PROJECTVERENIGING 
NAMENS GEMEENTE WELLEN 
DE RAAD, 
 
Voorgeschiedenis/aanleiding 
intentieverklaring van de gemeenteraad dd. 30.10.2017 om via een interlokale samenwerking over 
te gaan tot het organiseren van wijk-werk en uiterlijk tegen 01.07.2018 een samenwerking aan te 
gaan met de gemeenten Alken, Borgloon, Gingelom, Heers, Kortessem, Nieuwerkerken, St. Truiden 
en Wellen 
 
Juridische grondslag 
Gemeentedecreet van 15.07.2005, gecoördineerd 
Nieuwe gemeentewet van 24.06.1988, gecoördineerd 
Decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur 
Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen 
Decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking; 
Ontwerpdecreet ‘Wijk-Werken’, goedgekeurd door Vlaamse Regering op 28 april 2017; 
Besluit van de Vlaamse Regering omtrent ‘Wijk-Werken’, d.d. 13 juni 2017; 
Besluit gemeenteraad dd. 30.10.2017 
Bespreking in vergadering van college van burgemeester en schepenen dd. 13.11.2017 en 
30.04.2018 
Besluit van het college van burgemeester en schepenen dd. 14.05.2018 
 
Toelichting (feiten en context) 
Op 1 januari 2018 ging het Wijk-werkendecreet d.d. 5 juli 2017 in voege en werd het PWA-stelsel 
hervormd naar ‘wijk-werken’. Hiermee wil de Vlaamse Overheid kansen bieden aan 
werkzoekenden met een grote afstand tot de arbeidsmarkt om werkervaring op te doen. De wijk-
werker voert activiteiten uit bij een gebruiker, in functie van een traject naar werk in het normale 
economische circuit (doorstroming). VDAB en/of OCMW zullen de nieuwe wijk-werkers toeleiden 
naar de wijk-werk-organisator. 
 
Gemeente Wellen besliste  om samen met 7 buurgemeenten - St. Truiden, Gingelom, 
Nieuwerkerken, Heers, Wellen, Alken, Borgloon en Kortessem - het wijk-werken in te richten vanaf 
medio 2018, onder de vorm van een projectvereniging. 
In overleg met de stuurgroep wijk-werken, samengesteld uit vertegenwoordigers van de 
deelnemende steden en gemeenten, werden de statuten van de projectvereniging wijk-werken 
Haspengouw opgemaakt. 
 
Gelet op de statuten van de projectvereniging (in bijlage) is de raad van bestuur samengesteld uit 
16 leden. 
Elke deelnemende gemeente vaardigt af: 
- één stemgerechtigd lid: deze leden zijn burgemeester, schepenen of raadsleden. Elk 
stemgerechtigd lid 
beschikt over één stem; 
- één raadgevend lid: deze afgevaardigden zijn raadsleden verkozen op een lijst waarvan geen 
enkele 
verkozene deel uitmaakt van het college van burgemeester en schepenen of aangesteld is als 
voorzitter van het OCMW. 
 



 

Aan de raad wordt gevraagd deze statuten goed te keuren en over te gaan tot de aanstelling van 
de mandaten van stemgerechtigd en raadgevend lid van de Raad van Bestuur van de 
projectvereniging wijk-werken Haspengouw. 
Bij besluit van het college van burgemeester en schepenen dd. 11.05.2018 wordt voorgesteld 
mevr. Els Robeyns aan te stellen als stemgerechtigd lid van de raad van bestuur. 
Ter zitting wordt voorgesteld mevr. Sandra Jans aan te duiden als raadgevend lid van de raad van 
bestuur. 
 
De opstartkost van de projectvereniging en de bijdrage in de loonkost gedurende de opstartfase 
van de begeleidend ambtenaar, wordt geraamd op: 

• 3.703 € als tussenkomst in het oprichtingskapitaal 
• 480 € als aandeel in de loonkost van de begeleidend ambtenaar tijdens de opstartfase 

PWA Wellen heeft hiertoe een tussenkomst verleent aan de gemeente van 4.183 €. 
 
Tussenkomst raadsleden: 
Mevr. Els Robeyns: 

• de statuten voor de projectvereniging wijk-werken Haspengouw liggen voor ter goedkeuring 
• er wordt voorgesteld Els Robeyns aan te stellen als stemgerechtigd lid. 

Dhr. Marc Weeghmans: 
• men vraagt een signaal tegeven voor de Wellense burger/fruitteler: er dient een brief 

geschreven te worden voor regio Zuid om nogmaals een afwijking aan te vragen wat betreft 
aantal uren toegestane wijk-werk voor de fruitboeren  

Dhr. Herman Pipeleers: 
• er is reeds een duidelijk signaal gegeven naar de burger om het belang van lokale 

tewerkstelling aan te tonen: het vroegere PWA is omgevormd naar een 
dienstenchequebedrijf in eigen beheer om de lokale tewerkstelling en verbondenheid te 
verankeren 

Mevr. Els Robeyns  
• welke kandidaat schuift de oppositie naar voren als kandidaat raadgevend lid? 

Dhr. Marc Weeghmans: 
• namens Open-Vld stelt men voor mevr. Sandra Jans aan te duiden als raadgevend lid 

Dhr. Mario Vanvoorden, Marc Beertens en Benny Maes hebben geen opmerking. 
 
BESLUIT: Goedkeuren 

eenparig aangenomen 
 

De gemeenteraad beslist: 
 
Art. 1  De statuten van de projectvereniging 'wijk-werken Haspengouw' worden goedgekeurd en in 
bijlage aangehecht aan dit besluit 
 
Art. 2 Het aandeel van gemeente Wellen in de opstartkost van de projectvereniging 'wijk-werken 
Haspengouw' vast te stellen op 4.183 €, waarvan 3.703 € als tussenkomst in het oprichtingskapitaal 
en 480 € als aandeel in de loonkost van de begeleidend ambtenaar tijdens de oprichtingsfase 
 
Art. 3  Mevr Els Robeyns, burgemeester, aan te duiden als stemgerechtigd lid van de 
projectvereniging 
 
Art. 4  Mevr. Sandra Jans aan te duiden als raadgevend lid van de projectvereniging 
 
 



 

III. WOON- EN LEEFOMGEVING 
 
PUNT 4: GOEDKEURING VAN DE AANKOOPPROCEDURE VOOR EEN KUNSTWERK VOOR DE 
ROTONDE N777 EN MACHTIGING COLLEGE BURGEMEESTER EN SCHEPENEN. TOT HET VOEREN 
VAN DE GUNNINGSPROCEDURE 
DE RAAD, 
 
Voorgeschiedenis/aanleiding 
Gelet op de afronding van de werkzaamheden aan de rotonde op de N777 ter hoogte van de Blijde 
Hoek, kan deze worden ingericht. 
 
Juridische grondslag 
Gemeentedecreet van 15.07.2005, gecoördineerd 
Nieuwe gemeentewet van 24.06.1988, gecoördineerd 
Decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur 
Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen 
Wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten 
Koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende de plaatsing van overheidsopdrachten in de 
klassieke sectoren 
Konklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de 
overheidsopdrachten 
Dienstorder Agentschap Wegen en Verkeer MOW/AWV/2013/8 van 8 mei 2013 betreffende de 
inrichting van een rotonde - kunstwerk op het middeneiland 
 
Toelichting (feiten en context) 
De wegeniswerken aan de nieuwe rotonde op de N777 zijn afgerond. De overige rotondes binnen 
de gemeente zijn elk uitgerust met een kunstwerk. Het is wenselijk om ook de nieuwe rotonde uit 
te rusten met een kunstwerk. De plaatsing van een kunstwerk zal dienen om de zichtbaarheid van 
de rotonde te vergroten, om de herkenbaarheid te versterken en om de attractiviteit van de 
omgeving te verhogen. De rotonde bevindt zich aan de toegang tot het centrum en op een 
belangrijke verbindingsweg. Er is een budget van 20.000,00 euro voorzien voor het ontwerpen, het 
vervaardigen en het plaatsen van het kunstwerk. 
 
Er wordt een wedstrijd georganiseerd aan de hand van een openbare oproep waarbij kunstenaars 
vrij zijn om een ontwerp in te dienen. De ontwerpen worden beoordeeld door een jury. Gelet op 
dienstorder 2013/8 van Agentschap Wegen en Verkeer (AWV), dient de jury minstens één 
vertegenwoordiger van AWV te tellen, evenals één externe professioneel artistiek deskundige. De 
uiteindelijke toewijzing van de opdracht gebeurt door het college van burgemeester en schepenen 
op basis van artikel 92 van de overheidsopdrachtenwet. Toewijzing kan slechts plaatsvinden na 
positief advies van de cel Verkeer van de bevoegde territoriale afdeling van AWV. Als bevoegd 
orgaan inzake de gunning van de opdracht, houdt het college van burgemeester en schepenen zich 
het recht voor om niet over te gaan tot toewijzing indien de wedstrijd geen afdoend resultaat 
oplevert.  
 
Er dient een concessieovereenkomst gesloten te worden tussen de gemeente en AWV, waarbij AWV 
de toestemming geeft om het kunstwerk te plaatsen. Deze concessieovereenkomst wordt gesloten 
overeenkomstig het model gevoegd bij dienstorder MOW/AWV/2013/8.  
 
Gelijkblijvend beleid 

Budget/kosten/krediet 20.000,00 euro 

Beleidsdoelstelling 001.001 



 

Actieplan 001.001.001 

Actie 001.001.001.003 Aankoop en verkoop roerende goederen 

Beleidsdomein cultuur- en vrije tijd 

Registratiesleutel 27510000/0739 

Visum / 

 
 
Tussenkomst raadsleden: 
Mevr. Els Robeyns: 

• Kunstwerk is goede traditie die men wil handhaven. Voor dit kunstwerk zijn de nodige 
middelen voorzien in het budget (20.000 €) 

• men organiseert een wedstrijd om een kunstwerk te kiezen en men wil de kunstenaars 
artistieke vrijheid geven 

• Gezien het kunstwerk gelegen is op een gewestweg, dien er ook rekening gehouden te 
worden met de voorwaarden die het agentschap wegen en verkeer stelt 

• Er wordt nu een oproep gelanceerd naar de artistieke wereld om ideeën in te sturen en 
aan een jury voor te leggen 

Dhr. Stijn Vandersmissen:  
• Kan de oproep beperkt worden tot Wellense kunstenaars? 

Mevr. Els Robeyns: 
• het is aan de jury om te beoordelen welke kunstenaar het beste voorstel heeft 
• Wellense kunstenaars zullen zeker geÏnformeerd worden om deel te nemen, hetzij 

individueel hetzij met gebundelde krachten 
Dhr. Benny Maes: 

• Hij vindt dat er een vrij serieus bedrag voorzien is voor dit kunstwerk. Hij vindt dat er een 
milieuaspect aan gekoppeld moet worden: bv groen, aanplant van bloemen, ... 

• Hij heeft vastgesteld dat er geen roze band gemaakt is aan rond punt voor fietsers - wordt 
dit nog voorzien?  

Dhr. Johan Cabergs:  
• het rond punt moet nog verder afgewerkt - definitieve oplevering is nog niet gebeurd  - 

het agentschap wegen en verkeer heeft nog opmerkingen over de kwaliteit van de beton - 
voorzien van de roze band zal zeker nog gebeuren  

Dhr. Mario Vanvoorden: 
• hij vraagt of de gemeenteraadsleden de andere kunstwerken mooi vinden op de ronde 

punten - hij stelt zich de vraag of dit wel echt nodig is  
Mevr. Els Robeyns: 

• feit dat men dit punt geagendeerd heeft, wil zeggen dat men dit een meerwaarde vinden 
voor de gemeente 

 
BESLUIT: Goedkeuren 

16 stemmen voor: Els Robeyns, Johan Cabergs, Kristien Treunen, Luc Knuts, Chris 
Ramaekers, Sandra Jans, Marc Weeghmans, Frank Cornitensis, Herman Pipeleers, Ellen 
Punie, Mario Billen, Ilse Bosmans, Stijn Vandersmissen, Mario Vanvoorden, Marc 
Beertens en Shirley Schoels 
1 onthouding: Benny Maes 
 

De raad beslist: 
 
Art. 1 Er wordt overgegaan tot een aankoop inzake het ontwerpen, het vervaardigen en het plaatsen 
van een kunstwerk op de rotonde op de N777. Deze aankoop wordt georganiseerd in de vorm van 
een wedstrijd. 



 

 
Art. 2 De conceptnota en het wedstrijdreglement worden goedgekeurd zoals heden bijgevoegd. 
 
Art. 3 De jury wordt samengesteld als volgt: 

- 1 vertegenwoordiger van AWV 
- 1 externe professioneel artistiek deskundige 
- 1 vertegenwoordiger van de Cultuurraad 
- 2 ambtenaren van de gemeente Wellen 
- Schepen van cultuur 
- Schepen van mobiliteit 
 

De jury neemt beslissingen met eenvoudige meerderheid van stemmen. De algemeen directeur van 
de gemeente zetelt als secretaris van de jury, met adviserende stem. 
 
Art. 4 Het college van burgemeester en schepenen wordt gemachtigd om 

- de jury nominatief samen te stellen 
- de gunningsprocedure te voeren 
- de opdracht toe te wijzen inzake het ontwerpen, het vervaardigen en het plaatsen van een 
kunstwerk op de rotonde N777 volgens heden goedgekeurd wedstrijdreglement.  

 
Art. 5 De opdracht wordt bekendgemaakt op de gemeentelijke website, op facebook, in het 
gemeentelijk informatieblad, op de website www.kunstwerk.be en via de lokale 
perscorrespondenten. 
 
 
PUNT 5: IVPG HASPENGOUW - PDPO III : GOEDKEURING JAARVERSLAG EN JAARREKENING 2017 
DE RAAD, 
 
Voorgeschiedenis/aanleiding 
De brief van de Provincie Limburg, Directie Ondernemen, Landbouw en Platteland dd. 18 april 
2018 met betrekking tot de goedkeuring van het jaarverslag en de jaarrekening 2017 van de 
interlokale vereniging PG Haspengouw PDPO III zoals voorgelegd aan de Plaatselijke Groep op 
13.03.2018 
 
Juridische grondslag 
Decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking. 
Omzendbrief BA/2002/01 van 11 januari 2002 betreffende de toepassing van het decreet van 6 juli 
2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking en de Omzendbrief BA 2003/09 betreffende 
de toepassing van artikel 11 van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke 
samenwerking. 
Besluit van de gemeenteraad dd. 29.05.2015 tot goedkeuring van de ontwerpstatuten van de 
interlokale vereniging PG Haspengouw 
Artikel 24 en 25 van de overeenkomst betreffende de oprichting van de interlokale Vereniging PG 
Leader Haspengouw waarbij bepaald wordt dat het jaarverslag samen met de jaarrekening aan de 
gemeenteraden van de deelnemende gemeenten en aan de provincieraad van de provincie 
Limburg ter goedkeuring moet worden voorgelegd. 
Bepalingen van het gemeentedecreet . 
Artikel 252 en 253 van het gemeentedecreet houdende het algemeen bestuurlijk toezicht. 
Het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur. 
De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen.  
 
 



 

BESLUIT: Goedkeuren 
eenparig aangenomen 
 
De raad beslist: 
 
Art. 1 Goedkeuring te verlenen aan het jaarverslag en de jaarrekening 2017 van de interlokale 
Vereniging PG Haspengouw - PDPO III 
 
Art. 2 : Een afschrift van het gemeenteraadsbesluit over te maken aan de Provincie Limburg, directie 
Ondernemen, Landbouw en Platteland, Universiteitslaan 1 te 3500 Hasselt. 
 
 
 
 
 

IV. ALGEMEEN, BESTUUR, VEILIGHEID EN WELZIJN 
 
PUNT 6: BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN INFRAX LIMBURG D.D. 20 JUNI 2018 
 
• GOEDKEURING VAN AGENDA,  
• VERZOEK TOT VERSCHUIVEN EINDDATUM VAN INFRAX LIMBURG VAN 9 NOVEMBER 2019 
NAAR 1 APRIL 2019 
• VOORSTEL TOT VERLENGING VAN 1 APRIL 2019 TOT EN MET 29 MAART 2037 
• PARTIËLE SPLITSING  
• STATUTENWIJZIGINGEN  
• EN VASTSTELLING VAN HET MANDAAT 
DE RAAD, 
 
 
Toelichting (feiten en context) 
 
De gemeente/stad neemt deel aan de opdracht 
houdende vereniging Infrax Limburg. 
 
De gemeente/stad werd per aangetekend schrijven van 21 maart 2018 geïnformeerd omtrent een 
voorstel tot statutenwijziging en werd per aangetekende brief van 2 mei 2018 opgeroepen om 
deel te nemen aan de buitengewone algemene vergadering van Infrax Limburg die op 20 juni 2018 
plaats heeft in de exploitatiezetel van Infrax cvba, Gouverneur Verwilghensingel 32 te 3500 
Hasselt.  
  
Een dossier met documentatiestukken uitgewerkt door de raad van bestuur in zitting van 23 april 
2018 werd aan de gemeente/stad overgemaakt. 
 
VERZOEK TOT VERSCHUIVEN EINDDATUM VAN 9 NOVEMBER 2019 NAAR 1 APRIL 2019 
 
De statuten van alle Vlaamse distributienetbeheerders  (met uitzondering van PBE) en Infrax 
Limburg vermelden de datum van 9 november 2019 als einddatum.   
Artikel 603 van het Decreet over het lokaal bestuur voorziet de mogelijkheid voor de 
opdrachthoudende verenigingen die overeenkomstig het Energiedecreet werden aangewezen als 
distributienetbeheerder (of die actief zijn in de sector van de energiedistributie) om in de loop van 
het jaar 2018 via hun algemene vergadering een verzoek te richten aan de Vlaamse regering om in 



 

te stemmen dat de einddatum van de statutaire duur verschoven (vervroegd) wordt naar 1 april 
2019. De beslissing van de algemene vergadering dient verantwoord te worden in een omstandig 
verslag dat de noodzakelijkheid aantoont. De Vlaamse regering kan bij gemotiveerd besluit 
instemmen met het aan haar gerichte verzoek. 
 
Vermits de bestuursorganen uiterlijk 31 maart 2019 vernieuwd worden ingevolge de 
gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018, bestaat het risico dat er op een korte 
tijdsspanne twee verschillende raden van bestuur dienen samengesteld te worden.  Vandaar 
wordt voorgesteld om de aanstelling van de nieuwe bestuurders zo dicht mogelijk bij de 
inwerkingtreding van de verlengde distributienetbeheerders en Infrax Limburg te plaatsen. Deze 
aanpassing ondersteunt niet alleen de uniformiteit en continuïteit van de bestuurlijke werking, 
maar draagt door een identieke behandeling in alle distributie-netbeheerders en Infrax Limburg bij 
tot de uniformiteit van de verlengde duurtijd.  
 
VOORSTEL TOT VERLENGING VAN DE TIJDSDUUR VAN 1 APRIL 2019 TOT EN MET 29 MAART 2037 
 
Naast hogervermeld verzoek tot verschuiving van de huidige einddatum wordt overeenkomstig 
artikel 603 van het Decreet over Lokaal Bestuur van 22 december 2017 voorgesteld om de duurtijd 
van de opdrachthoudende vereniging met 18 jaar te verlengen vanaf 1 april 2019 tot en met 29 
maart 2037. Deze nieuwe einddatum geldt voor alle opdrachthoudende verenigingen – 
distributienet 
beheerders binnen de toekomstige Fluvius-groep en is gebaseerd op deze van PBE, vermits de 
verlenging van PBE reeds ingang vindt vanaf 29 maart 2019. 
 
Overeenkomstig artikel 35 van het Decreet houdende de Intergemeentelijke Samenwerking 
(artikel 423 van het Decreet over Lokaal Bestuur van 22 december 2017) kan op verzoek van de 
gewone meerderheid van het totale aantal deelnemers en op voorwaarde dat het verzoek 
gedragen wordt door een drievierde meerderheid van het aantal deelnemende gemeenten, de 
algemene vergadering tot de verlenging beslissen met een drievierde meerderheid van het aantal 
stemmen.  
De gemeenteraadsbeslissingen die daarvoor worden genomen, worden bij het verslag van de 
algemene vergadering gevoegd en zijn gebaseerd op een onderzoek, in voorkomend geval op basis 
van een vergelijkend onderzoek als er zich verschillende beheersvormen reëel aandienen. 
De deelnemers die niet willen verlengen, kunnen daartoe niet verplicht worden en houden op deel 
uit te maken van de opdrachthoudende vereniging.  Vooraf leggen ze hun beslissing daartoe voor, 
die wordt gevoegd bij het verslag van de algemene vergadering.  Deelnemers die nalaten over de 
verlenging te beslissen of hun beslissing tijdig mee te delen, worden geacht verder deel uit te 
maken van de opdrachthoudende vereniging.  
 
Het genoemde tijdstip van verlenging situeert zich op het moment van de vernieuwing van de 
gemeentelijke mandaten. Vermits het einde van de legislatuur praktisch bereikt is, is het 
aangewezen dat de Raad van Bestuur in zijn huidige vorm overeenkomstig artikel 70 van het 
Decreet houdende de Intergemeentelijke Samenwerking een evaluatierapport opstelt over de 
werking van de opdrachthoudende vereniging tijdens de vorige zes jaar en eveneens een 
ondernemingsplan voor de volgende zes jaar. Deze documenten bevatten samen de 
motiveringselementen in functie van het onderzoek van het verlengingsvoorstel. 
 
PARTIËLE SPLITSING 
 
In de raden van bestuur van het najaar van 2016 van elk van de Vennootschappen die bij de 
partiële splitsing zijn betrokken, werd, nadat het initiatief tot fusie van alle Infrax-DNB’s 
(DistributieNetBeheerders) werd afgevoerd, gesteld dat er zou worden verder gewerkt op de piste 



 

om alle personeelsleden van de onder Infrax cvba ressorterende entiteiten in één entiteit onder te 
brengen vanuit het oogpunt van “éénheid van leiding”.  
De bedoeling is om met deze operatie alle statutaire medewerkers van de Infrax-DNB’s onder te 
brengen in één en dezelfde juridische entiteit. Daarbij zal het model worden gevolgd waarbij alle 
assets (netwerken) inclusief de exploitatierechten daarop integraal bij INTER-ENERGA, INTER-
MEDIA en INTER-AQUA worden ondergebracht en het beheer van de rechtstoestandsreglementen 
van de statutaire medewerkers in naam en voor rekening van de toegetreden gemeenten en dit 
als een welbepaalde taak van gemeentelijke belang/algemeen nut, achter blijft in INFRAX 
LIMBURG. Ook de gemeenten van de andere momenteel onder Infrax cvba ressorterende 
entiteiten , met name Infrax West, PBE en IVEG, die in onderhavige operatie geen betrokken partij 
zijn, zullen in een later stadium het beheer van de rechtstoestandsreglementen van de statutaire 
medewerkers inbrengen in INFRAX LIMBURG / Fluvius OV. Mede omdat het merendeel van de 
statutaire medewerkers op heden reeds binnen INFRAX LIMBURG tewerkgesteld zijn, wordt de 
juridische entiteit INFRAX LIMBURG als vehikel gebruikt waarin de eenheid van leiding middels het 
gemeenschappelijk beheer van de statutaire medewerkers zal worden gerealiseerd. INFRAX 
LIMBURG wijzigt haar maatschappelijk doel en wijzigt tevens haar naam naar Fluvius OV 
(Opdrachthoudende vereniging). 
De inbreng van  een welbepaalde taak van gemeentelijk belang  / algemeen nut door de 
gemeenten is noodzakelijk omdat INFRAX LIMBURG / Fluvius OV de rechtsvorm van een 
opdrachthoudende vereniging heeft en zulke vereniging een doelstelling van gemeentelijk belang 
moet verwezenlijken (in casu dan het beheer van de rechtstoestandsreglementen van de 
statutaire medewerkers) waarvoor de rechten worden ingebracht. 
Teneinde de gemeenten van  de andere onder Infrax cvba ressorterende entiteiten te laten 
toetreden tot INFRAX LIMBURG / Fluvius OV is het noodzakelijk dat het huidige INFRAX LIMBURG 
wordt “leeg gemaakt”. Daarmee wordt bedoeld dat bepaalde vermogensbestanddelen van INFRAX 
LIMBURG, met uitzondering van de rechten op het beheer van de statutaire medewerkers van de 
opdrachthoudende vereniging INFRAX LIMBURG , middels onderhavige partiële splitsing zullen 
terechtkomen bij INTER-ENERGA, INTER-MEDIA, INTER-AQUA. Na realisatie van onderhavige 
partiële splitsing zal in INFRAX LIMBURG / Fluvius OV voor elke gemeentelijke deelnemer alleen 
nog een kapitaalsparticipatie overblijven op basis van inwonersaantal. De gemeenten van  de 
andere onder Infrax cvba ressorterende entiteiten treden in een later stadium (per 1 april 2019) 
toe tot INFRAX LIMBURG / Fluvius OV met een kapitaalsinbreng op basis van dezelfde criteria en 
verdeelsleutels die zullen gelden voor de huidige gemeentelijke deelnemers in INFRAX LIMBURG / 
Fluvius OV. 
 
De overdracht van de vermogensbestanddelen van INFRAX LIMBURG naar INTER-ENERGA, INTER-
MEDIA, INTER-AQUA gebeurt via een partiële splitsing.  
 
STATUTENWIJZIGINGEN 
 
De voorgestelde statutenwijzigingen vinden hun oorsprong in meerdere domeinen:  
1. De wijziging van het maatschappelijk doel en de samenstelling van het maatschappelijk 
kapitaal  

in het kader en als gevolg van de partiële splitsing van Infrax Limburg. 
2. De verlenging van Infrax Limburg / Fluvius OV. 
3. Aanpassingen als gevolg van het nieuw decreet van 22 december 2017 over het lokaal 
bestuur. 
4. Afstemming op de statuten van de DNB’s die zijn toegetreden tot Fluvius System Operator 
cvba. 
5. Redactionele aanpassingen/verfijningen 
 



 

In de begeleidende nota bij het voorstel van tekstwijziging, zoals verzonden per aangetekende 
brief d.d. 21 maart 2018 wordt meer gedetailleerd ingegaan op de voorgestelde wijzigingen aan de 
statuten. 
 
Overeenkomstig artikel 44 van het Vlaams decreet houdende de intergemeentelijke samen 
werking dient de gemeenteraad zijn goedkeuring te hechten aan de agenda van de algemene 
vergadering en onder meer op expliciete wijze aan de voorgestelde verschuiving van de 
einddatum, de verlenging van de tijdsduur van de opdrachthoudende vereniging en aan de 
statutenwijzigingen. De gemeenteraad dient tevens het mandaat van de vertegenwoordiger vast 
te stellen. 
 
 
Tussenkomst raadsleden: 
Mevr. Els Robeyns: 

• punten 6, 7 en 8 worden samen besproken 
Dhr. Marc Weeghmans: 

• Open-VLD Limburg heeft een standpunt rond deze dossiers ingenomen. 
• Men kan niet akkoord gaan met artikel 10 van de statuten - men dient in Limburg zelf 

controle te bewaren over de inkomsten van onze eigendommen 
• Men vraagt aan de algemene vergaderingen voor te leggen de statuten aan te passen als 

volgt, enkel dan kunnen ze het mandaat van de gemeentelijke vertegenwoordiger 
goedkeuren (tekst wordt ter zitting overhandigd aan de algemeen directeur): 
"Ten gevolge van de fusie van Infrax en Eandis tot de nieuwe werkmaatschappij Fluvius 
wordt statutenwijziging voorgelegd aan de Limburgse gemeenteraden, meer bepaald voor 
de wijzigingen aan de statuten van Infrax, Interaqua, Interenerga en Intermedia.  
Met het merendeel van deze statutenwijziging kunnen wij ons zonder problemen akkoord 
verklaren.  Zij geven immers uitvoering aan wat door politiek Limburg is overeengekomen, 
m.n. een fusie van de werkmaatschappijen (i.c. Infrax en Eandis tot Fluvius), maar het 
behoud van onafhankelijke eigendomsmaatschappijen (Interaqua voor riolering, 
Interenerga voor gas- en elektriciteit en Intermedia voor de kabel).  De 
eigendomsmaatschappijen bepalen hun eigen investeringsbegroting, projecten en 
programma’s.  Fluvius voert die op de economisch meest voordelige wijze uit. 
Echter, met het artikel 10 van de gemeenschappelijke bijlage 1 aan de statuten van 
Interaqua, Interenerga en Intermedia kunnen wij niet akkoord gaan. Dit artikel hevelt de 
integrale bevoegdheid voor ev. vreemde financiering van de Limburgse 
eigendomsmaatschappijen over naar de overkoepelende werkmaatschappij Fluvius.  Wij 
zijn er van overtuigd dat wij in Limburg zelf de controle dienen te bewaren over de inzet 
van onze eigendommen voor het bekomen van financiering.  Dit belet niet dat er 
overkoepelend (lees door Fluvius) mag worden nagedacht over de meest gunstige 
financieringsvoorwaarden, beslissen doen we nog steeds zelf.  
Om hiertoe bezwaar te kunnen maken bij resp. de algemene vergadering waarop de 
statutenwijziging staat geagendeerd, dient de gemeenteraad in de bepaling van het 
mandaat van haar afgevaardigde in de algemene vergadering dit voorbehoud mee op te 
nemen." 

Mevr. Els Robeyns 
• er is op provinciaal vlak overleg geweest tussen Open-Vld, CD&V en SPa 
• er is inderdaad de vraag gesteld om de gemeentelijke vertegenwoordigers staande de 

vergadering een opmerking te laten maken  
• staande deze zitting van de gemeenteraad, wil ze evenwel geen ammendementen aan de 

voorliggende teksten ter stemming voorleggen gezien er geen aangepaste teksten zijn 
• namens SPa is er eveneens een opmerking op de statuten, met name: 



 

“Aan de gemeentelijke afgevaardigde voor de buitengewone Algemene Vergadering wordt 
gevraagd om op te merken dat de gemeenteraad voorstelt om de aanvragen tot 
financiering ter realisering van de goedgekeurde investeringsbegroting, projecten en 
programma’s eerst voor te leggen aan de DNB’s vooraleer te agenderen op de 
beheersorganen van Fluvius.”  
Dit punt toevoegen zorgt ervoor dat de DNB’s ‘beslissingsbevoegdheid’ blijven houden, en 
er dus de noodzakelijke Limburgse inspraak blijft rond projecten en programma’s."  

 
BESLUIT: Goedkeuren 

12 stemmen voor: Els Robeyns, Johan Cabergs, Kristien Treunen, Luc Knuts, Chris 
Ramaekers, Frank Cornitensis, Herman Pipeleers, Ellen Punie, Mario Billen, Ilse 
Bosmans, Mario Vanvoorden en Marc Beertens 
5 onthoudingen: Benny Maes, Sandra Jans, Marc Weeghmans, Stijn Vandersmissen en 
Shirley Schoels 
 

De raad beslist  
 
ARTIKEL 1 
zijn goedkeuring te hechten aan de agenda van de buitengewone algemene vergadering van de 
opdrachthoudende vereniging  Infrax Limburg d.d. 20 juni 2018 :  
1. Goedkeuring van het voorstel tot het verzoek van verschuiven van de einddatum van 
Infrax  

Limburg, zijnde 9 november 2019, naar 1 april 2019 overeenkomstig artikel 603 van het 
decreet over lokaal bestuur 

2. Goedkeuring van het voorstel tot verlenging van de duurtijd van Infrax Limburg van 1 april 
2019  

tot 29 maart 2037 met o.m. goedkeuring van het evaluatierapport met betrekking tot de 
werking van de opdrachthoudende vereniging tijdens de vorige zes jaar en van het 
ondernemingsplan 2019-2024 

3. Goedkeuring aan het splitsingsvoorstel en kennisname van de bijzondere verslagen van de 
raad  

van bestuur en de commissaris naar aanleiding van het voorstel tot partiële splitsing door 
overneming door Inter-energa, Inter-media en Inter-aqua van de vermogensbestanddelen 
van Infrax Limburg met uitzondering van de rechten op het beheer van de statutaire 
medewerkers en met inbegrip van de overdracht van de participatie in Publi-T aan Inter-
energa. 

4. Statutenwijzigingen: 
4.1. Kennisneming bijzondere verslagen van de raad van bestuur en van de commissaris met 
staat  

van activa en passiva per 31 december 2017 – in het kader van artikel 413 wetboek van 
vennootschappen – ter verantwoording van de wijziging van het doel. 

4.2. Goedkeuring van de statutenwijzigingen 
5. Verlenen van machtiging om de beslissingen genomen in de agendapunten 1 tot en met 4 
bij  

authentieke akte vast te stellen 
6. Kennisneming van voorstel fusie door overneming van Infrax cvba door Eandis System 
Operator  

cvba met naamwijziging in ‘Fluvius System Operator’. 
7. Delegatie van machten tot vaststelling van de vervulling van de opschortende 
voorwaarden die  

geldt t.a.v. deze partiële splitsing. 



 

8. Opdracht aan de Raad van Bestuur van Infrax Limburg tot boekhoudkundige verwerking 
van  

vermelde  partiële splitsing en verlenen van de nodige machten met het oog op het 
vervullen van de formaliteiten voortvloeiend uit de partiële splitsing. 

 
ARTIKEL 2 
• een verzoek te formuleren en te ondersteunen tot verschuiving van de huidige statutaire  

einddatum van de opdrachthoudende vereniging Infrax Limburg van 9 november 2019 
naar 1 april 2019 ; 

• een verzoek te formuleren en goed te keuren tot verlenging van de opdrachthoudende  
vereniging Infrax Limburg van 1 april 2019 tot en met 29 maart 2037 en haar deelneming 
in de opdrachthoudende vereniging Infrax Limburg te verlengen voor deze duurtijd na 
onderzoek van onder meer de documenten die bij de oproeping inzake agendapunt 2 zijn 
gevoegd (*); 

• zijn goedkeuring te hechten aan de voorgestelde statutenwijzigingen van de 
opdrachthoudende  

vereniging ; 
   
ARTIKEL 3 
de vertegenwoordiger van de gemeente/stad die zal deelnemen aan de algemene vergadering van 
de opdrachthoudende vereniging Infrax Limburg op 20 juni 2018 (of iedere andere datum waarop 
deze uitgesteld of verdaagd zou worden), op te dragen zijn/haar stem 
gedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in de gemeente 
raad van heden inzake voormelde artikelen 1 en 2 van onderhavige raadsbeslissing;  
  
ARTIKEL 4 
Het college van burgemeester en schepenen te belasten met de uitvoering van voormelde 
beslissingen en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan de opdrachthoudende 
vereniging Infrax Limburg, ter attentie van het secretariaat, (in pdf-versie) uitsluitend op het e-
mailadres secretariaat.hasselt@infrax.be  en dit uiterlijk op 15 juni 2018. 
 
PUNT 7: BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN INTER-ENERGA D.D. 20 JUNI 2018 
 
• GOEDKEURING VAN AGENDA,  
• VERZOEK TOT VERSCHUIVEN EINDDATUM VAN INTER-ENERGA VAN 9 NOVEMBER 2019 
NAAR 1 APRIL 2019 
• VOORSTEL TOT VERLENGING VAN 1 APRIL 2019 TOT EN MET 29 MAART 2037 
• PARTIËLE SPLITSING 
• STATUTENWIJZIGINGEN  
• EN VASTSTELLING VAN HET MANDAAT 
DE RAAD, 
 
Toelichting (feiten en context) 
 
De gemeente/stad neemt deel aan de opdrachthoudende vereniging Inter-energa. 
De gemeente/stad werd per aangetekend schrijven van 21 maart 2018 geïnformeerd omtrent een 
voorstel tot statutenwijziging en werd per aangetekende brief van 2 mei 2018 opgeroepen om 
deel te nemen aan de buitengewone algemene vergadering van Inter-energa die op 20 juni 2018 
plaats heeft in de exploitatiezetel van Infrax cvba, Gouverneur Verwilghensingel 32 te 3500 
Hasselt.  
Een dossier met documentatiestukken uitgewerkt door de raad van bestuur in zitting van 18 april 
2018 werd aan de gemeente/stad overgemaakt. 



 

 
VERZOEK TOT VERSCHUIVEN EINDDATUM VAN 9 NOVEMBER 2019 NAAR 1 APRIL 2019 
De statuten van alle Vlaamse distributienetbeheerders  (met uitzondering van PBE) en Infrax 
Limburg vermelden de datum van 9 november 2019 als einddatum.   
Artikel 603 van het Decreet over het lokaal bestuur voorziet de mogelijkheid voor de 
opdrachthoudende verenigingen die overeenkomstig het Energiedecreet werden aangewezen als 
distributienetbeheerder (of die actief zijn in de sector van de energiedistributie) om in de loop van 
het jaar 2018 via hun algemene vergadering een verzoek te richten aan de Vlaamse regering om in 
te stemmen dat de einddatum van de statutaire duur verschoven (vervroegd) wordt naar 1 april 
2019. De beslissing van de algemene vergadering dient verantwoord te worden in een omstandig 
verslag dat de noodzakelijkheid aantoont. De Vlaamse regering kan bij gemotiveerd besluit 
instemmen met het aan haar gerichte verzoek. 
 
Vermits de bestuursorganen uiterlijk 31 maart 2019 vernieuwd worden ingevolge de 
gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018, bestaat het risico dat er op een korte 
tijdsspanne twee verschillende raden van bestuur dienen samengesteld te worden.  Vandaar 
wordt voorgesteld om de aanstelling van de nieuwe bestuurders zo dicht mogelijk bij de 
inwerkingtreding van de verlengde distributienetbeheerders en Infrax Limburg te plaatsen. Deze 
aanpassing ondersteunt niet alleen de uniformiteit en continuïteit van de bestuurlijke werking, 
maar draagt door een identieke behandeling in alle distributie-netbeheerders en Infrax Limburg bij 
tot de uniformiteit van de verlengde duurtijd.  
 
VOORSTEL TOT VERLENGING VAN DE TIJDSDUUR VAN 1 APRIL 2019 TOT EN MET 29 MAART 2037 
Naast hogervermeld verzoek tot verschuiving van de huidige einddatum wordt overeenkomstig 
artikel 603 van het Decreet over Lokaal Bestuur van 22 december 2017 voorgesteld om de duurtijd 
van de opdrachthoudende vereniging met 18 jaar te verlengen vanaf 1 april 2019 tot en met 29 
maart 2037. Deze nieuwe einddatum geldt voor alle opdrachthoudende verenigingen – 
distributienet 
beheerders binnen de toekomstige Fluvius-groep en is gebaseerd op deze van PBE, vermits de 
verlenging van PBE reeds ingang vindt vanaf 29 maart 2019. 
 
Overeenkomstig artikel 35 van het Decreet houdende de Intergemeentelijke Samenwerking 
(artikel 423 van het Decreet over Lokaal Bestuur van 22 december 2017) kan op verzoek van de 
gewone meerderheid van het totale aantal deelnemers en op voorwaarde dat het verzoek 
gedragen wordt door een drievierde meerderheid van het aantal deelnemende gemeenten, de 
algemene vergadering tot de verlenging beslissen met een drievierde meerderheid van het aantal 
stemmen.  
De gemeenteraadsbeslissingen die daarvoor worden genomen, worden bij het verslag van de 
algemene vergadering gevoegd en zijn gebaseerd op een onderzoek, in voorkomend geval op basis 
van een vergelijkend onderzoek als er zich verschillende beheersvormen reëel aandienen. 
De deelnemers die niet willen verlengen, kunnen daartoe niet verplicht worden en houden op deel 
uit te maken van de opdrachthoudende vereniging.  Vooraf leggen ze hun beslissing daartoe voor, 
die wordt gevoegd bij het verslag van de algemene vergadering.  Deelnemers die nalaten over de 
verlenging te beslissen of hun beslissing tijdig mee te delen, worden geacht verder deel uit te 
maken van de opdrachthoudende vereniging.  
 
Het genoemde tijdstip van verlenging situeert zich op het moment van de vernieuwing van de 
gemeentelijke mandaten. Vermits het einde van de legislatuur praktisch bereikt is, is het 
aangewezen dat de Raad van Bestuur in zijn huidige vorm overeenkomstig artikel 70 van het 
Decreet houdende de Intergemeentelijke Samenwerking een evaluatierapport opstelt over de 
werking van de opdrachthoudende vereniging tijdens de vorige zes jaar en eveneens een 



 

ondernemingsplan voor de volgende zes jaar. Deze documenten bevatten samen de 
motiveringselementen in functie van het onderzoek van het verlengingsvoorstel. 
 
 
PARTIËLE SPLITSING 
In de raden van bestuur van het najaar van 2016 van elk van de Vennootschappen die bij de 
partiële splitsing zijn betrokken, werd, nadat het initiatief tot fusie van alle Infrax-DNB’s 
(DistributieNetBeheerders) werd afgevoerd, gesteld dat er zou worden verder gewerkt op de piste 
om alle personeelsleden van de onder Infrax cvba ressorterende entiteiten in één entiteit onder te 
brengen vanuit het oogpunt van “éénheid van leiding”.  
De bedoeling is om met deze operatie alle statutaire medewerkers van de Infrax-DNB’s onder te 
brengen in één en dezelfde juridische entiteit. Daarbij zal het model worden gevolgd waarbij alle 
assets (netwerken) inclusief de exploitatierechten daarop integraal bij INTER-ENERGA, INTER-
MEDIA en INTER-AQUA worden ondergebracht en het beheer van de rechtstoestandsreglementen 
van de statutaire medewerkers in naam en voor rekening van de toegetreden gemeenten en dit 
als een welbepaalde taak van gemeentelijke belang/algemeen nut, achter blijft in INFRAX 
LIMBURG. Ook de gemeenten van de andere momenteel onder Infrax cvba ressorterende 
entiteiten , met name Infrax West, PBE en IVEG, die in onderhavige operatie geen betrokken partij 
zijn, zullen in een later stadium het beheer van de rechtstoestandsreglementen van de statutaire 
medewerkers inbrengen in INFRAX LIMBURG / Fluvius OV. Mede omdat het merendeel van de 
statutaire medewerkers op heden reeds binnen INFRAX LIMBURG tewerkgesteld zijn, wordt de 
juridische entiteit INFRAX LIMBURG als vehikel gebruikt waarin de eenheid van leiding middels het 
gemeenschappelijk beheer van de statutaire medewerkers zal worden gerealiseerd. INFRAX 
LIMBURG wijzigt haar maatschappelijk doel en wijzigt tevens haar naam naar Fluvius OV 
(Opdrachthoudende vereniging). 
De inbreng van  een welbepaalde taak van gemeentelijk belang  / algemeen nut door de 
gemeenten is noodzakelijk omdat INFRAX LIMBURG / Fluvius OV de rechtsvorm van een 
opdrachthoudende vereniging heeft en zulke vereniging een doelstelling van gemeentelijk belang 
moet verwezenlijken (in casu dan het beheer van de rechtstoestandsreglementen van de 
statutaire medewerkers) waarvoor de rechten worden ingebracht. 
Teneinde de gemeenten van  de andere onder Infrax cvba ressorterende entiteiten te laten 
toetreden tot INFRAX LIMBURG / Fluvius OV is het noodzakelijk dat het huidige INFRAX LIMBURG 
wordt “leeg gemaakt”. Daarmee wordt bedoeld dat bepaalde vermogensbestanddelen van INFRAX 
LIMBURG, met uitzondering van de rechten op het beheer van de statutaire medewerkers van de 
opdrachthoudende vereniging INFRAX LIMBURG , middels onderhavige partiële splitsing zullen 
terechtkomen bij INTER-ENERGA, INTER-MEDIA, INTER-AQUA. Na realisatie van onderhavige 
partiële splitsing zal in INFRAX LIMBURG / Fluvius OV voor elke gemeentelijke deelnemer alleen 
nog een kapitaalsparticipatie overblijven op basis van inwonersaantal. De gemeenten van  de 
andere onder Infrax cvba ressorterende entiteiten treden in een later stadium (per 1 april 2019) 
toe tot INFRAX LIMBURG / Fluvius OV met een kapitaalsinbreng op basis van dezelfde criteria en 
verdeelsleutels die zullen gelden voor de huidige gemeentelijke deelnemers in INFRAX LIMBURG / 
Fluvius OV. 
 
De overdracht van de vermogensbestanddelen van INFRAX LIMBURG naar INTER-ENERGA, INTER-
MEDIA, INTER-AQUA gebeurt via een partiële splitsing.  
 
STATUTENWIJZIGINGEN 
De voorgestelde statutenwijzigingen vinden hun oorsprong in meerdere domeinen:  
1. De aanduiding van Fluvius System Operator cvba als werkmaatschappij voor Inter-energa 
2. De verlenging van de bestaansduur van Inter-energa. 
3. Afstemming op de statuten van de DNB’s die zijn toegetreden tot Fluvius System Operator 
cvba. 



 

4. Redactionele aanpassingen/verfijningen 
 
In de begeleidende nota bij het voorstel van tekstwijziging, zoals verzonden per aangetekende 
brief d.d. 21 maart 2018 wordt meer gedetailleerd ingegaan op de voorgestelde wijzigingen aan de 
statuten. 
Overeenkomstig artikel 44 van het Vlaams decreet houdende de intergemeentelijke samen 
werking dient de gemeenteraad zijn goedkeuring te hechten aan de agenda van de algemene ver 
gadering en onder meer op expliciete wijze aan de voorgestelde verschuiving van de einddatum, 
de verlenging van de tijdsduur van de opdrachthoudende vereniging en aan de 
statutenwijzigingen. De gemeenteraad dient tevens het mandaat van de vertegenwoordiger vast 
te stellen. 
 
BESLUIT: Goedkeuren 
12 stemmen voor: Els Robeyns, Johan Cabergs, Kristien Treunen, Luc Knuts, Chris Ramaekers, 
Frank Cornitensis, Herman Pipeleers, Ellen Punie, Mario Billen, Ilse Bosmans, Mario Vanvoorden en 
Marc Beertens 
5 onthoudingen: Benny Maes, Sandra Jans, Marc Weeghmans, Stijn Vandersmissen en Shirley 
Schoels 
 
De raad beslist: 
 
ARTIKEL 1 
zijn goedkeuring te hechten aan de agenda van de buitengewone algemene vergadering van de 
opdrachthoudende vereniging  Inter-energa d.d. 20 juni 2018 :  
1. Goedkeuring van het voorstel tot het verzoek van verschuiven van de einddatum van  

Inter-energa, zijnde 9 november 2019, naar 1 april 2019 overeenkomstig artikel 603 van 
het decreet over lokaal bestuur. 

2. Goedkeuring van het voorstel tot verlenging van de duurtijd van Inter-energa van 1 april 
2019 tot  

29 maart 2037 met o.m. goedkeuring van het evaluatierapport met betrekking tot de 
werking van de opdrachthoudende vereniging tijdens de vorige zes jaar en van het 
ondernemingsplan 2019-2024. 

3. Partiële splitsing van Infrax Limburg door overneming door Inter-energa, Inter-media en   
Inter-aqua van de vermogensbestanddelen van Infrax Limburg met uitzondering van de 
rechten op het beheer van de statutaire medewerkers en met inbegrip van de overname 
van de participatie in Publi-T van Infrax Limburg door Inter-energa. 

a) Kennisname en goedkeuring van het splitsingsvoorstel, van het omstandig verslag van de 
Raad  

van bestuur en van het bijzonder verslag van de commissaris met betrekking tot het 
splitsingsvoorstel door overneming van de vermogensbestanddelen van Infrax Limburg, 
met uitzondering van de rechten op het beheer van de statutaire medewerkers, met 
uitwerking per 1 januari 2018. De deelnemers kunnen één maand voor de buitengewone 
algemene vergadering op de zetel van de vennootschap kennis nemen van het 
splitsingsvoorstel, voormelde bijzondere verslagen en de overige stukken bedoeld in de 
artikelen 730 en 731 van het Wetboek van vennootschappen en kosteloos een kopie van 
deze stukken krijgen.     

b) Goedkeuring van de partiële splitsing van Infrax Limburg door overneming door Inter-
energa,  

Inter-media en Inter-aqua onder de opschortende voorwaarde  van  goedkeuring door de 
algemene vergaderingen van Infrax Limburg, Inter-media en  Inter-aqua.  

4. Voorstel van statutenwijziging van Inter-energa namelijk; opname van Fluvius System 
operator   



 

cvba als werkmaatschappij die in de plaats treedt van Infrax Limburg, verlenging van de 
duurtijd, redactionele aanpassingen. Infrax Limburg is ingevolge de partiële splitsing niet 
langer deelnemer in Inter-energa. 

5. Bepaling van de inwerkingtreding van de statutenwijziging. 
6. Kennisneming van voorstel fusie door overneming van Infrax cvba door Eandis System 
Operator  

cvba met naamwijziging in ‘Fluvius System Operator’ – bevestiging van participatie van 
Inter-energa in de nieuwe werkmaatschappij Fluvius System Operator cvba 
overeenkomstig artikel 427 van het decreet over het lokaal bestuur. 

7. Delegatie van machten tot vaststelling van de vervulling van de opschortende 
voorwaarden die  

geldt t.a.v. deze partiële splitsing. 
8. Opdracht aan de Raad van Bestuur van Inter-energa tot boekhoudkundige verwerking van  

vermelde  partiële splitsing en verlenen van de nodige machten met het oog op het 
vervullen van de formaliteiten voortvloeiend uit de partiële splitsing. 

9. Verlenen van machtiging aan de secretaris van de Raad van Bestuur en/of een 
medewerker van  

het Secretariaat-generaal van Fluvius System Operator om de beslissingen genomen in de 
punten 1 tot en met 7 bij authentieke akte te doen vaststellen en de statuten 
overeenkomstig aan te passen. 

  
ARTIKEL 2 
• een verzoek te formuleren en te ondersteunen tot verschuiving van de huidige statutaire  

einddatum van de opdrachthoudende vereniging Inter-energa  van 9 november 2019 naar 
1 april 2019 ; 

• een verzoek te formuleren en goed te keuren tot verlenging van de opdrachthoudende  
vereniging Inter-energa van 1 april 2019 tot en met 29 maart 2037 en haar deelneming in 
de opdrachthoudende vereniging Inter-energa te verlengen voor deze duurtijd na 
onderzoek van onder meer de documenten die bij de oproeping inzake agendapunt 2 zijn 
gevoegd ; 

• zijn goedkeuring te hechten aan de voorgestelde statutenwijzigingen van de opdracht-
houdende  

vereniging ; 
   
ARTIKEL 3 
de vertegenwoordiger van de gemeente/stad die zal deelnemen aan de algemene vergadering van 
de opdrachthoudende vereniging Inter-energa op 20 juni 2018 (of iedere andere datum waarop 
deze uitgesteld of verdaagd zou worden), op te dragen zijn/haar stemgedrag af te stemmen op de 
beslissingen genomen in de gemeenteraad van heden inzake voormelde artikelen 1 en 2 van 
onderhavige raadsbeslissing;  
 
ARTIKEL 4 
Het college van burgemeester en schepenen te belasten met de uitvoering van voormelde 
beslissingen en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan de opdrachthoudende 
vereniging Inter-energa, ter attentie van het secretariaat, (in pdf-versie) uitsluitend op het e-
mailadres  secretariaat.hasselt@infrax.be  en dit uiterlijk op 15 juni 2018.  
 
PUNT 8: BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN INTER-MEDIA  D.D. 19 JUNI 2018 
 
• GOEDKEURING VAN AGENDA,  
• PARTIËLE SPLITSING  
• STATUTENWIJZIGINGEN  



 

• EN VASTSTELLING VAN HET MANDAAT 
DE RAAD, 
 
Toelichting (feiten en context) 
De gemeente/stad neemt deel aan de opdrachthoudende vereniging Inter-media. 
De gemeente/stad werd per aangetekend schrijven van 15 maart 2018 geïnformeerd omtrent een 
voorstel tot statutenwijziging en werd per aangetekende brief van 2 mei 2018 opgeroepen om 
deel te nemen aan de buitengewone algemene vergadering van Inter-media die op 19  juni 2018 
plaats heeft in de exploitatiezetel van Infrax cvba, Gouverneur Verwilghensingel 32 te 3500 
Hasselt.  
Een dossier met documentatiestukken uitgewerkt door de raad van bestuur in zitting van 19 april 
2018 werd aan de gemeente/stad overgemaakt. 
 
PARTIËLE SPLITSING 
 
In de raden van bestuur van het najaar van 2016 van elk van de Vennootschappen die bij de 
partiële splitsing zijn betrokken, werd, nadat het initiatief tot fusie van alle Infrax-DNB’s 
(DistributieNetBeheerders) werd afgevoerd, gesteld dat er zou worden verder gewerkt op de piste 
om alle personeelsleden van de onder Infrax cvba ressorterende entiteiten in één entiteit onder te 
brengen vanuit het oogpunt van “éénheid van leiding”.  
De bedoeling is om met deze operatie alle statutaire medewerkers van de Infrax-DNB’s onder te 
brengen in één en dezelfde juridische entiteit. Daarbij zal het model worden gevolgd waarbij alle 
assets (netwerken) inclusief de exploitatierechten daarop integraal bij INTER-ENERGA, INTER-
MEDIA en INTER-AQUA worden ondergebracht en het beheer van de rechtstoestandsreglementen 
van de statutaire medewerkers in naam en voor rekening van de toegetreden gemeenten en dit 
als een welbepaalde taak van gemeentelijke belang/algemeen nut, achter blijft in INFRAX 
LIMBURG. Ook de gemeenten van de andere momenteel onder Infrax cvba ressorterende 
entiteiten , met name Infrax West, PBE en IVEG, die in onderhavige operatie geen betrokken partij 
zijn, zullen in een later stadium het beheer van de rechtstoestandsreglementen van de statutaire 
medewerkers inbrengen in INFRAX LIMBURG / Fluvius OV. Mede omdat het merendeel van de 
statutaire medewerkers op heden reeds binnen INFRAX LIMBURG tewerkgesteld zijn, wordt de 
juridische entiteit INFRAX LIMBURG als vehikel gebruikt waarin de eenheid van leiding middels het 
gemeenschappelijk beheer van de statutaire medewerkers zal worden gerealiseerd. INFRAX 
LIMBURG wijzigt haar maatschappelijk doel en wijzigt tevens haar naam naar Fluvius OV 
(Opdrachthoudende vereniging). 
De inbreng van  een welbepaalde taak van gemeentelijk belang  / algemeen nut door de 
gemeenten is noodzakelijk omdat INFRAX LIMBURG / Fluvius OV de rechtsvorm van een 
opdrachthoudende vereniging heeft en zulke vereniging een doelstelling van gemeentelijk belang 
moet verwezenlijken (in casu dan het beheer van de rechtstoestandsreglementen van de 
statutaire medewerkers) waarvoor de rechten worden ingebracht. 
Teneinde de gemeenten van  de andere onder Infrax cvba ressorterende entiteiten te laten 
toetreden tot INFRAX LIMBURG / Fluvius OV is het noodzakelijk dat het huidige INFRAX LIMBURG 
wordt “leeg gemaakt”. Daarmee wordt bedoeld dat bepaalde vermogensbestanddelen van INFRAX 
LIMBURG, met uitzondering van de rechten op het beheer van de statutaire medewerkers van de 
opdrachthoudende vereniging INFRAX LIMBURG , middels onderhavige partiële splitsing zullen 
terechtkomen bij INTER-ENERGA, INTER-MEDIA, INTER-AQUA. Na realisatie van onderhavige 
partiële splitsing zal in INFRAX LIMBURG / Fluvius OV voor elke gemeentelijke deelnemer alleen 
nog een kapitaalsparticipatie overblijven op basis van inwonersaantal. De gemeenten van  de 
andere onder Infrax cvba ressorterende entiteiten treden in een later stadium (per 1 april 2019) 
toe tot INFRAX LIMBURG / Fluvius OV met een kapitaalsinbreng op basis van dezelfde criteria en 
verdeelsleutels die zullen gelden voor de huidige gemeentelijke deelnemers in INFRAX LIMBURG / 
Fluvius OV. 



 

 
De overdracht van de vermogensbestanddelen van INFRAX LIMBURG naar INTER-ENERGA, INTER-
MEDIA, INTER-AQUA gebeurt via een partiële splitsing.  
 
STATUTENWIJZIGINGEN 
 
De voorgestelde statutenwijzigingen vinden hun oorsprong in meerdere domeinen:  
1. De aanduiding van Fluvius System Operator cvba als werkmaatschappij voor Inter-media 
2. Afstemming op de statuten van de DNB’s die zijn toegetreden tot Fluvius System Operator 
cvba. 
3. Redactionele aanpassingen/verfijningen 
In de begeleidende nota bij het voorstel van tekstwijziging, zoals verzonden per aangetekende 
brief d.d. 15 maart 2018 wordt meer gedetailleerd ingegaan op de voorgestelde wijzigingen aan de 
statuten. 
 
Overeenkomstig artikel 44 van het Vlaams decreet houdende de intergemeentelijke samen 
werking dient de gemeenteraad zijn goedkeuring te hechten aan de agenda van de algemene ver 
gadering en onder meer op expliciete wijze aan de statutenwijzigingen. De gemeenteraad dient 
tevens het mandaat van de vertegenwoordiger vast te stellen. 
 
 
BESLUIT: Goedkeuren 
12 stemmen voor: Els Robeyns, Johan Cabergs, Kristien Treunen, Luc Knuts, Chris Ramaekers, 
Frank Cornitensis, Herman Pipeleers, Ellen Punie, Mario Billen, Ilse Bosmans, Mario Vanvoorden en 
Marc Beertens 
5 onthoudingen: Benny Maes, Sandra Jans, Marc Weeghmans, Stijn Vandersmissen en Shirley 
Schoels 
 
De raad beslist: 
 
ARTIKEL 1 
zijn goedkeuring te hechten aan de agenda van de buitengewone algemene vergadering van de 
opdrachthoudende vereniging  Inter-media  d.d. 19 juni 2018 :  
1. Partiële splitsing van Infrax Limburg door overneming door Inter-energa, Inter-media en  

Inter-aqua van de vermogensbestanddelen van Infrax Limburg met uitzondering van de 
rechten op het beheer van de statutaire medewerkers en met inbegrip van de overname 
van de participatie in Publi-T van Infrax Limburg door Inter-energa. 

a) Kennisname en goedkeuring van het splitsingsvoorstel, van het omstandig verslag van de 
Raad  

van bestuur en van het bijzonder verslag van de commissaris met betrekking tot het 
splitsingsvoorstel door overneming van de vermogensbestanddelen van Infrax Limburg, 
met uitzondering van de rechten op het beheer van de statutaire medewerkers, met 
uitwerking per 1 januari 2018. De deelnemers kunnen één maand voor de buitengewone 
algemene vergadering op de zetel van de vennootschap kennis nemen van het 
splitsingsvoorstel, voormelde bijzondere verslagen en de overige stukken bedoeld in de 
artikelen 730 en 731 van het Wetboek van vennootschappen en kosteloos een kopie van 
deze stukken krijgen.     

b) Goedkeuring van de partiële splitsing van Infrax Limburg door overneming door Inter-
energa,  

Inter-media en Inter-aqua onder de opschortende voorwaarde  van  goedkeuring door de 
algemene vergaderingen van Infrax Limburg, Inter-media en  Inter-aqua.  



 

2. Voorstel van statutenwijziging van Inter-media namelijk; opname van Fluvius System 
operator  

cvba als werkmaatschappij die in de plaats treedt van Infrax Limburg, verlenging van de 
duurtijd, redactionele aanpassingen. Infrax Limburg is ingevolge de partiële splitsing niet 
langer deelnemer in Inter-media. 

3. Bepaling van de inwerkingtreding van de statutenwijziging. 
4. Kennisneming van voorstel fusie door overneming van Infrax cvba door Eandis System 
Operator  

cvba met naamwijziging in ‘Fluvius System Operator’ – bevestiging van participatie van 
Inter-energa in de nieuwe werkmaatschappij Fluvius System Operator cvba 
overeenkomstig artikel 427 van het decreet over het lokaal bestuur. 

5. Delegatie van machten tot vaststelling van de vervulling van de opschortende 
voorwaarden die  

geldt t.a.v. deze partiële splitsing. 
6. Opdracht aan de Raad van Bestuur van Inter-energa tot boekhoudkundige verwerking van  

vermelde  partiële splitsing en verlenen van de nodige machten met het oog op het 
vervullen van de formaliteiten voortvloeiend uit de partiële splitsing. 

7. Verlenen van machtiging aan de secretaris van de Raad van Bestuur en/of een 
medewerker van  

het Secretariaat-generaal van Fluvius System Operator om de beslissingen genomen in de 
punten 1 tot en met 7 bij authentieke akte te doen vaststellen en de statuten 
overeenkomstig aan te passen. 

  
ARTIKEL 2 
• zijn goedkeuring te hechten aan de voorgestelde statutenwijzigingen van de opdracht-
houdende  

vereniging ; 
 
 
ARTIKEL 3 
de vertegenwoordiger van de gemeente/stad die zal deelnemen aan de algemene vergadering van 
de opdrachthoudende vereniging Inter-media op 19 juni 2018 (of iedere andere datum waarop 
deze uitgesteld of verdaagd zou worden), op te dragen zijn/haar stem 
gedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in de gemeenteraad van heden inzake 
voormelde artikelen 1 en 2 van onderhavige raadsbeslissing;  
 
ARTIKEL 4 
Het college van burgemeester en schepenen te belasten met de uitvoering van voormelde 
beslissingen en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan de opdrachthoudende 
vereniging Inter-media, ter attentie van het secretariaat, (in pdf-versie) uitsluitend op het e-
mailadres  secretariaat.hasselt@infrax.be  en dit uiterlijk op 15 juni 2018.  
 
PUNT 9: INTERCOMMUNALE VERENIGING VOOR HULP AAN GEHANDICAPTEN IN LIMBURG, 
AFGEKORT IGL : VASTSTELLING MANDAAT 
DE RAAD, 
 
Voorgeschiedenis/aanleiding 
 
De oproepingsbrief van 4 mei 2018 tot de gewone vergadering van IGL van 22 juni 2018 om 18 uur 
in de refter van IGL - Ter Heide te Klotstraat 125 te Genk met volgende agendapunten: 
 
1. Toelichting van het verslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar 2017 



 

2. Toelichting van het verslag van de commissaris-revisor over het boekjaar 2017 
3. De balans 2017 en de resultatenrekening 2017, en de vaststelling van het saldo: 
goedkeuring 

 (stemming) 
4. Kwijting aan de bestuurders: goedkeuring (stemming) 
5. Kwijting aan de commissaris-revisor: goedkeuring (stemming) 
6. De definitieve verkiezing van twee bestuurders A (deelnemers-gemeenten) (stemming) 
7. Vaststelling van de werkingstoelage voor de deelnemers-gemeenten (aandelen A) voor het  

boekjaar 2018: goedkeuring (stemming) 
8. Mededeling m.b.t. de buitengewone vergadering van de Algemene Vergadering op 7 
december  

2018: aanpassing van de statuten i.f.v. de decretale verplichte uittreding van de Provincie 
Limburg, het Decreet Lokaal Bestuur en de aanpassing van de nominale waarde van de B-
aandelen in het bezit van de twee OCMW’s; 

 
Juridische grondslag 
 
Het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, hierna "DIS". 
 
De omzendbrief BA/2002/01 van 11 januari 2002 betreffende de toepassing van het decreet van 6 
juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking en de Omzendbrief BA 2003/09 
betreffende de toepassing van artikel 11 van het decreet van 6 juli 2001 houdende de 
intergemeentelijke samenwerking. 
 
Toelichting (feiten en context) 
 
De toelichtende nota van IGL bij de agendapunten van de gewone algemene vergadering van 22 
juni 2018, zoals gevoegd als bijlage bij de oproepingsbrief van 4 mei 2018. 
 
Argumentatie 
 
De gemeente is deelnemer van het intergemeentelijke samenwerkingsverband IGL. 
 
Er zijn geen redenen om goedkeuring van de agendapunten te weigeren. 
 
De gemeenteraad ging reeds eerder over tot aanduiding van haar vertegenwoordigers in de schoot 
van de algemene vergaderingen van IGL gedurende de legislatuur 2013-2018. 
 
BESLUIT: Goedkeuren 
eenparig aangenomen 
 
De raad beslist: 
 
 
Art. 1 Op basis van de bekomen documenten en de toelichtende nota worden de agendapunten van 
de gewone vergadering van IGL van 22 juni 2018 goedgekeurd. 
 
Art. 2 Eerder reeds aangeduide vertegenwoordiger worden gemandateerd om op de gewone 
vergadering van IGL van 22 juni 2018 (of iedere andere datum waarop deze uitgesteld of verdaagd 
zou worden met een gelijkluidende agenda) te handelen en te beslissen conform de beslissingen die 
door de raad zijn genomen over de agendapunten van de gewone vergadering van IGL van 22 juni 
2018 en verder al het nodige te doen voor de afwerking van de volledige agenda. 



 

 
Art. 3 Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de uitvoering van onderhavige 
beslissing en zal onverwijld een afschrift van deze beslissing bezorgen aan IGL, Klotstraat 125 te 3600 
Genk. 
 
PUNT 10: GEMEENTERAAD 27 APRIL 2018 : GOEDKEURING NOTULEN 
DE RAAD, 
 
Voorgeschiedenis/aanleiding 
De vergadering van de gemeenteraad dd. 27 april 2018. 
 
Juridische grondslag 
De bepalingen van het gemeentedecreet.  Gemeentedecreet van 15.07.2005, gecoördineerd 
Het huishoudelijk reglement gemeenteraad Wellen, laatst gewijzigd bij beslissing van de 
gemeenteraad dd. 31.10.2014 
 
Toelichting (feiten en context) 
Art. 33, 3de en 4de lid van het gemeentedecreet bepaalt als volgt : 
Elk gemeenteraadslid heeft het recht tijdens de vergadering opmerkingen te maken over de 
redactie van de notulen van de vorige vergadering.  Als die opmerkingen door de gemeenteraad 
worden aangenomen, worden de notulen in die zin aangepast. 
Als er geen opmerkingen worden gemaakt over de notulen van de vorige vergadering, worden de 
notulen als goedgekeurd beschouwd en worden ze ondertekend door de voorzitter van de 
gemeenteraad en de gemeentesecretaris. 
 
Argumentatie 
Er werden geen opmerkingen geformuleerd met betrekking tot de inhoud van de notulen. 
 
BESLUIT: Goedkeuren 
eenparig aangenomen 
 
De raad beslist: 
 
Art. 1 : De notulen van de vergadering van 27 april 2018, goed te keuren. 

 
De vergadering wordt opgeheven om 20:30 uur. 
 

De Algemeen directeur 
Mia Cuppens 

De Voorzitter 
Els Robeyns 

 


