
PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN
Vergadering van 23 november 2017

Verslag van de deputatie

Bevoegd deputatielid: Luk Lemmens Telefoon: 03 240 52 65

Agenda nr. 2/13 Provinciale initiatieven. Dienstverlenende vereniging IOK. 
Ontwerp van statutenwijziging. Goedkeuring.

Met aangetekend schrijven van 20 oktober 2017 stelt de dienstverlenende 
vereniging IOK de provincie in kennis van een aantal voorstellen van 
statutenwijziging, die aan de algemene vergadering van 23 januari 2018 zullen 
worden voorgelegd.

De wijzigingen hebben betrekking op:

Artikel 3 : Doel
Met ingang van 1 juli 2016 werd artikel 44 §2, 1bis van het 
BTW-wetboek vervangen door artikel 44 §2bis waardoor de 
vrijstelling voor kostendelende verenigingen (nu: zelfstandige 
groeperingen) werd gewijzigd en de toepassingsvoorwaarden 
werden versoepeld. Bij Circulaire nr. 31/2016 (nr. ET 127.540) 
van 12 december 2016 werd door de BTW-administratie de 
noodzakelijke toelichting gegeven bij de gewijzigde 
BTW reglementering voor zelfstandige groeperingen. 
In toepassing van het (nieuwe) artikel 44 §2bis van het 
BTW-wetboek kan IOK optreden als zelfstandige groepering 
ten aanzien van de deelnemende gemeenten en kan de 
dienstverlening van IOK aan de deelnemende gemeenten, mits 
voldaan is aan bepaalde voorwaarden, in principe integraal 
van BTW worden vrijgesteld.

Artikel 13-15-45 : Aanpassing met modaliteiten die van toepassing zijn op de 
figuur van de zelfstandige groepering/kostendelende 
vereniging.

******

De voorgestelde wijzigingen, die u terugvindt in Sindala, hebben geen invloed op de 
rechten en plichten van de provincie. Uw raad wordt dan ook voorgesteld hiermee 
in te stemmen.

Dit verslag werd goedgekeurd door de deputatie in zitting van 3 november 2017.

De provincieraad van Antwerpen,

Overwegende dat er op 23 januari 2018 een buitengewone algemene vergadering 
wordt gehouden vanwege de dienstverlenende vereniging IOK waarop een aantal 
statutenwijzigingen worden voorgesteld;



Gelet op het decreet van 18 januari 2013 houdende de wijziging van diverse 
bepalingen van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke 
samenwerking;

Gelet op de bepalingen van het provinciedecreet;

Op voorstel van de deputatie,

BESLUIT:

Enig artikel:
Ingestemd wordt met het ontwerp van statutenwijzigingen van de dienstverlenende 
vereniging IOK dat zal worden voorgelegd aan de algemene vergadering van 
23 januari 2018.


