
PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN
Vergadering van 23 november 2017

Verslag van de deputatie

Bevoegd deputatielid: Luk Lemmens Telefoon: 03 240 52 65

Agenda nr. 2/7 Provinciale initiatieven. Dienstverlenende vereniging IGEMO. 
Ontwerp van statutenwijziging. Goedkeuring.

Met schrijven van 11 september ll. stelt de dienstverlenende vereniging IGEMO de 
provincie in kennis van een aantal voorstellen van statutenwijziging, die aan de 
algemene vergadering van 15 december 2017 zullen worden voorgelegd.

De voorgestelde wijzigingen hebben betrekking op :

Artikel 4.3. : Doel
Statutaire verankering van IGEMO als zelfstandige groepering.
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 IGEMO optreden als zelfstandige groepering 
ten aanzien van de deelnemende gemeenten en kan de 
dienstverlening van IGEMO aan de deelnemende gemeenten, 
mits voldaan is aan bepaalde voorwaarden, in principe integraal 
van BTW worden vrijgesteld.

Artikel 13 : Statutaire bijdrage
Indien de statutaire bijdrage – al dan niet gedeeltelijk – wordt 
aangewend als betaling van een individualiseerbare dienst ten 
aanzien van de deelnemers, zou deze bijdrage kunnen worden 
geïnterpreteerd als een vergoeding voor handelingen die binnen 
de toepassingssfeer van de BTW vallen. Voor zover de 
handelingen – gesteld binnen het kader van de statutaire 
bijdrage – louter gebeuren voor het algemeen en collectief 
belang van de deelnemers, kan gesteld worden dat het 
handelingen betreft die buiten de toepassingssfeer van de BTW 
vallen. 
De statutaire bijdragen zijn louter bedoeld en worden uitsluitend 
gebruikt om de algemene werkingskosten te dekken waaronder 
wordt begrepen: het voorbereiden van vergaderingen van 
bestuursorganen en bestuurlijke overlegfora, de opmaak van 
andere dan projectmatige bestuurlijke nota’s, het opmaken van 
agenda’s, notulen, verslagen, …, de presentiegelden en 



vergoedingen voor bestuurders en mandaathouders, het 
vertegenwoordigen en het behartigen van de belangen van 
deelnemers bij andere overheden en organisaties, …
Kortom de statutaire bijdrage wordt noch als voorschot noch als 
vergoeding aangewend voor het leveren van diensten zoals 
omschreven in artikel 4.3. van de statuten. 
Om de finaliteit van de statutaire bijdrage expliciet te duiden, 
wordt de 1ste alinea van artikel 13 van de statuten gewijzigd.

Bijlage 1 : Lijst met exclusieve diensten.
Voorgesteld wordt bijlage 1 integraal te schrappen.
Door de wijziging van artikel 4.3. wordt de statutaire figuur 
‘exclusieve dienstverlening’ geschrapt. Een lijst met exclusieve 
diensten moet bijgevolg – doch mits effectieve wijziging van 
artikel 4.3. door de buitengewone algemene vergadering – niet 
gehandhaafd worden. 

Deze wijzigingen hebben geen invloed op de rechten en plichten van de provincie 
Antwerpen.

******

Uw raad wordt voorgesteld in te stemmen met de geplande statutenwijzigingen van 
de dienstverlenende vereniging IGEMO.

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

De provincieraad van Antwerpen,

Overwegende dat er op 15 december 2017 een algemene vergadering wordt 
gehouden vanwege de dienstverlenende vereniging IGEMO waarop een aantal 
statutenwijzigingen worden voorgesteld;

Gelet op het decreet van 13 mei 2016 tot 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 voorgestelde ontwerp van statutenwijzigingen van de 
dienstverlenende vereniging IGEMO dat zal worden voorgelegd aan de algemene 
vergadering van 15 december 2017.


