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OCMW-RAAD
Zitting van 22 december 2018
Notulen

Samenstelling:
Aanwezig
de heer Kris Van der Coelden, raadslid-voorzitter (sp.a); de heer Willem De Klerck, raadslid 
(sp.a); de heer Bert De Laet, raadslid (N-VA); de heer Walther Bruwiere, raadslid (Vlaams Belang); 
mevrouw Nathalie Van Garsse, raadslid (sp.a); mevrouw Eline De Bruyne, raadslid (Open VLD); 
de heer Koen De Smet, raadslid (N-VA); mevrouw Christine Meert, raadslid (N-VA); de heer Bernd 
Van Besauw, raadslid (N-VA); de heer Mohamed Doudouh, raadslid (SOS-2012); mevrouw Liliane 
Verbeke, raadslid (Groen); mevrouw Saloua El Moussaoui, raadslid (CD&V); de heer Johan 
Verhulst, algemeen directeur

Verontschuldigd
de heer Johan Uytdenhouwen, raadslid (CD&V); de heer Tjeu Van Diessen, directeur zorg

22 december 2018 10:10 - De voorzitter opent de openbare zitting

De voorzitter verwelkomt de aanwezigen (in het bijzonder Luc Vermeiren) en verontschuldigt 
Johan Uytdenhouwen en Tjeu van Diessen.

De voorzitter deelt mee dat Véronique Lutz heeft beslist niet de overstap te maken van het 
OCMW naar de stad.

De voorzitter vraagt het akkoord van de vergadering om aangaande de notulen van deze laatste 
OCMW-raadszitting te werken met een handtekeningenlijst die staande de zitting zou worden 
getekend, maar waarbij de notulen maar als goedgekeurd worden beschouwd indien alle leden 
daartoe hun akkoord hebben gegeven via mail, nadat hen de ontwerpnotulen werden 
doorgemaild. De vergadering gaat akkoord met de voorgestelde werkwijze.

De heer Bruwiere merkt op dat hij van de vergadering van 13 december 2018 geen verslag 
heeft ontvangen. Hij heeft van dat verslag enkel kennis gekregen via een collega-raadslid, die 
per mail het verslag wél had gekregen. Raadslid De Laet merkt op dat dit waarschijnlijk komt 
door het feit dat in het mailadres 'Walter' is gebruikt in plaats van 'Walther'. De voorzitter 
verzekert dat dit zeker niet met kwaad opzet zal gebeurd zijn.

De voorzitter verduidelijkt dat het eerste agendapunt m.b.t. het algemeen gedeelte van de 
beheersovereenkomst tussen OCMW Sint-Niklaas en Zorgpunt Waasland, verkeerdelijk werd 
geagendeerd en dus wordt afgevoerd. De heer Bruwiere vraagt wie de beheersovereenkomst 
dan wel zal goedkeuren, waarop door de voorzitter wordt geantwoord dat dit de nieuw 
geïnstalleerde OCMW-raad zal zijn. De heer Bruwiere stelt vast dat er niet in geslaagd is/wordt 
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de beheersovereenkomst in orde te krijgen vooraleer ze in werking treedt. De voorzitter 
bevestigt dat het agendapunt is afgevoerd.

OPENBARE ZITTING

DIENSTVERLENING

Bestuursadministratie

1 2018_OR_00186 Beheersovereenkomst tussen OCMW Sint-Niklaas en 
Zorgpunt Waasland: algemeen gedeelte: goedkeuring
AFGEVOERD

OCMW BOEKHOUDING

OCMW/boekhouding

2 2018_OR_00185 Btw-herziening Zorgpunt Waasland bij overdracht 
activiteiten op 1 januari 2019: keuze scenario

Behandelende cluster - dienst
OCMW boekhouding - OCMW/boekhouding

Verslag
De voorzitter leidt agendapunt 2 in verband met het verlenen van een vruchtgebruik aan 
Zorgpunt Waasland in: dit punt was verdaagd op de vorige zitting aangezien er enerzijds nog 
twijfels waren gerezen aangaande de overeenstemming van de verlening van het vruchtgebruik 
met de bepalingen van de statuten van het Zorgpunt, en aangezien anderzijds de mogelijkheid 
leek te bestaan dat er daardoor een schenkingsrecht zou verschuldigd worden. De voorzitter 
verleent vervolgens het woord aan de heer Vermeiren.

De adjunct-financieel directeur geeft een samenvatting van het aan de raadsleden bezorgde 
juridisch advies, blijkens hetwelk de inbreng onder de vorm van vruchtgebruik conform de 
statuten is waar de inbreng van een kosteloos gebruiksrecht is voorzien, aangezien de statuten 
niet bepalen of het hier gaat over een zakelijk recht van gebruik dan wel een persoonlijk recht 
van gebruik. Samenvattend is er volgens de adjunct-financieel directeur en het juridisch advies 
geen wettelijke belemmering om het 'gebruiksrecht' als een vruchtgebruik in de zin van artikel 
578 BW te beschouwen.
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Wat betreft het risico dat er door het verlenen van een vruchtgebruik een schenkingsrecht 
verschuldigd zou worden, wijst de adjunct-financieel directeur erop dat de vestiging van het 
zakelijk recht van vruchtgebruik kadert in de uitvoering van het OCMW-decreet van 19 
december 2008, dat het een overgave betreft van onroerende rechten aan een op grond van die 
wetgeving opgerichte vereniging, die in ruil daarvoor taken, verbintenissen en risico's van de 
betreffende OCMW's overneemt, om haar opdracht, verkregen van deze laatsten, te kunnen 
vervullen. Bijgevolg is er geen schenkingsrecht verschuldigd.
Raadslid El Moussaoui vraagt op welk rechtsartikel die redenering is gebaseerd (artikel 
2.9.6.0.3., eerste lid 1°VCF) en welke ruling er dienaangaande van toepassing zou zijn 
(voorafgaande beslissing 17051 dd. 19.02.2018).
Op de vraag van raadslid El Moussaoui of artikel 11 van de statuten aangaande de inbreng aldus 
worden gerespecteerd, wordt positief geantwoord.
Op de vraag van raadslid Bruwiere of de heer Van der Coelden de akte kan ondertekenen zowel 
in hoedanigheid van OCMW-voorzitter als in hoedanigheid van voorzitter van het Zorgpunt 
wordt bevestigden geantwoord aangezien er geen sprake kan zijn van een persoonlijk belang 
dat zulks zou verhinderen.
Op de vraag van raadslid De Laet of het vruchtgebruik voor 10 dan wel 30 jaar wordt verleend, 
antwoordt de heer Vermeiren dat indien na 10 jaar de volledige eigendom wordt overgedragen, 
het vruchtgebruik de facto wordt ingekort tot 10 jaar.

De voorzitter vraagt over te gaan tot de stemming.
De heer Bruwiere stemt tegen, mevrouw El Moussaoui onthoudt zich, mevrouwen Van Garsse, 
De Bruyne, Meert en Verbeke en de heren De Laet, De Smet, Van Besauw, Doudouh, Van der 
Coelden en De Klerck stemmen voor.

Bondige toelichting
Het OCMW kent momenteel btw-plichtige activiteiten, waardoor het zowel btw betaalt op 
opbrengsten als btw recupereert op alle kosten met betrekking tot die activiteiten. Eén van deze 
aftrekbare kosten is de btw op opgerichte gebouwen, die bestemd is voor btw-activiteiten. Met 
de kosteloze terbeschikkingstelling van de gebouwen van deze activiteiten aan Zorgpunt 
Waasland, dringt zich een herziening op, hoewel de grond van de activiteiten niet wijzigt. Er 
worden een aantal mogelijkheden gegeven om hiervoor een oplossing te bieden.
Aan de OCMW-raad wordt gevraagd hieruit een keuze te maken.

Juridische grond
Wet van 8 juli 1976 betreffende de OCMW's, aangevuld met latere wijzigingen.
Wetboek btw, artikel 11.
Decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor 
maatschappelijk welzijn, aangevuld met latere wijzigingen.

Argumentatie
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De statuten van Zorgpunt Waasland voorzien een overdracht van de bedrijfsactiviteiten en 
erkenningen op 1 januari 2019. Deze houden ook op btw-vlak een overdracht in van de btw-
plichtige activiteiten van drie van de vier OCMW’s (Kruibeke heeft geen btw-activiteiten). De 
voornaamste btw-activiteiten zijn de exploitatie van dienstencentra, publieke cafetaria's en van 
parkings die niet bestemd zijn voor bewoners. De exploitatie van woonzorgcentra valt buiten de 
btw-sfeer.

Als men btw-activiteiten heeft, dan moet men btw betalen tegenover een aftrek van btw op alle 
kosten behoudens onder meer personeelskosten.

Eén van die aftrekbare kosten, is de btw op opgerichte gebouwen bestemd voor die btw-
activiteiten, hier vooral de delen van woonzorgcomplexen bestemd voor de (ondergrondse) 
parking, het dienstencentrum en de cafetaria. Die aftrek wordt over 15 jaar bekeken: na 15 jaar 
is die aftrek definitief verworven; stopt men met de btw-activiteiten, dan moet de 
btw teruggeven worden naar verhouding van de nog niet verlopen jaren, dat is de zogenaamde 
btw-herziening.

Als de btw-activiteiten overgaan naar een nieuwe rechtspersoon dan blijft de btw-plicht en –
aftrek gewoon bestaan en is er ook geen herziening voor de rechtspersoon die die activiteiten 
overdraagt aan de nieuwe btw-plichtige, die deze verder mag uitoefenen in de met btw-aftrek 
opgerichte gebouwen.

Hier stelt zich bij Zorgpunt Waasland het probleem: een kosteloze terbeschikkingstelling 
beschouwt de btw niet als een overdracht van activiteiten én gebouwen. Men behandelt 
Zorgpunt Waasland dan als een btw-plichtige die in niet aan btw onderworpen gebouwen 
gehuisvest is en bijgevolg moeten de OCMW’s die de gebouwen ter beschikking stellen de btw 
op de jaren die volgen teruggeven onder de vorm van een herziening alsof die gebouwen niet 
meer dienen voor btw-activiteiten.

Deze gebouwen blijven echter wel dienen waarvoor zij zijn opgericht en waarvoor de btw werd 
afgetrokken. Het euvel is dat de btw-wetgeving deze situatie van overdracht niet voorziet, en 
dus deze dus ook niet beschouwt als een overdracht van gebouwen. Dat de 
eigendomsoverdracht voorzien is in de statuten van Zorgpunt Waasland in een tweede fase (ten 
laatste op 1 januari 2029), verandert daar niets aan.

We hebben bijgevolg onderzocht hoe we die ontbrekende schakel tussen de 
terbeschikkingstelling in gebruiksrecht en in eigendom alsnog kunnen inpassen.

Het gaat voor Sint-Niklaas om volgende bedragen (wat de onroerende bedrijfsmiddelen als 
bedoeld in artikel 9, § 1, laatste lid, van het KB nr. 3 betreft is volgende datum het uitgangspunt 
van het herzieningstijdvak: de 1ste januari van het jaar waarin die bedrijfsmiddelen door de 
btw-plichtige in gebruik worden genomen):
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  25.367,14 EUR voor de serviceflats (gevolg van een eerdere herziening, deze mag 
echter jaarlijks terugbetaald worden, waar dit als gevolg van de overdracht naar 
Zorgpunt Waasland, in één bedrag dient te gebeuren).

 103.953,15 EUR voor De Spoele (2011) en Lindenhof (2 fases, gemiddeld 2012 
genomen);

 109.616 EUR voor De Gerda;
 ongeveer 315.000 EUR (75% van 21% op 2 mio EUR) voor De Wilg;
 bedrag en btw-voet voor Nieuwkerken nog onzeker.

1. Een eerste mogelijkheid is de btw-eenheid, voorzien in KB nr. 55 van 9 maart 2007 (zie 
hieronder) waardoor de OCMW’s-deelgenoten en Zorgpunt Waasland één geheel vormen voor 
de btw en waardoor de kosteloze terbeschikkingstelling wordt beschouwd als iets interns, 
waardoor er naar de buitenwereld toe niets wijzigt door de overdracht van activiteiten aan 
Zorgpunt Waasland.

Deze optie zou volgens het advies van het btw-huis echter enkel mogelijk zijn voor één van de 
OCMW’s omdat de verschillende OCMW’s samen geen btw-eenheid kunnen vormen omdat zij 
onderling niet verbonden zijn (er is een band tussen de OCMW’s onderling, enkel tussen die 
OCMW’s afzonderlijk en hun “dochter” Zorgpunt Waasland).

Ook de timing is een probleem: men zou kunnen aanvoeren dat er toch verbondenheid is tussen 
de OCMW’s op basis van een administratieve toegeving. Vermits de btw-eenheid, om effectief te 
zijn (een herziening vermijden) op 1 januari moet kunnen starten en de btw één maand tijd 
heeft om te antwoorden op de vraag een eenheid toe te staan en de vraag voor alle OCMW’s 
samen uitsluit dat er een btw-eenheid kan toegestaan worden met één van de OCMW’s (wat 
geen probleem zou zijn), is het risico te groot dat we tussen 2 stoelen vallen.  

Naast dit eerste nadeel (vraag de facto nog enkel mogelijk voor een btw-eenheid met slechts 
één van de OCMW’s), vereist een btw-eenheid ook dat het afzonderlijk OCMW btw-plichtig blijft 
(waar het anders door de overdracht van alle btw-activiteiten de btw-administratie zou kunnen 
stopzetten en maandelijks haar btw-gegevens zou moeten bezorgen aan Zorgpunt Waasland, 
die dan maandelijks een gezamenlijke btw-aangifte maakt en maandelijks btw intern 
terugbetaalt of ontvangt van het OCMW.
Die laatste administratie is dus ook een bijkomende last voor Zorgpunt Waasland.

Een derde nadeel is dat in 2029 toch een nieuwe herziening volgt bij de uiteindelijke 
eigendomsoverdracht, voor de dan nog te lopen jaren (beperkt of nihil dus voor de meeste 
huidige gebouwen waarvoor die 15 jaar dan bijna allemaal voorbij zijn, maar niet voor de nieuw 
op te richten gebouwen).

Een tweede mogelijkheid is het toestaan van een erfpacht, vruchtgebruik of opstal op de 
nieuwe gebouwen (ook leasing is een mogelijkheid, maar vereist een op te richten entiteit die 
beroepsmatig least…). 

Wat Sint-Niklaas betreft, is woonzorgcentrum Gerda nog een nieuw gebouw voor de btw en kan 
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die akte nog in de loop van 2019 verleden worden. Voor de andere nieuw op te richten 
gebouwen (voor Sint-Niklaas het dienstencentrum De Wilg en Nieuwkerken) kan dat binnen de 
2 jaar na ingebruikname.

In dat geval is er wel eerst een herziening (te betalen, orde grootte 300.000 EUR) en vervolgens 
een teruggave van btw op het ogenblik van de akte erfpacht, vruchtgebruik… 

Dit vereist wel een statutenwijziging (geen kosteloze terbeschikkingstelling!).

2. Verhuur van nieuwe gebouwen is ook een mogelijkheid voor die gebouwen waarvoor de 
werken nog niet zijn opgestart op 1 oktober 2018 (voor Sint-Niklaas is dat het dienstencentrum 
De Wilg en Nieuwkerken: btw-aftrek in de orde van 75% van 420.000 EUR enkel voor De Wilg).
 
Dit vereist eveneens een statutenwijziging (geen kosteloze terbeschikkingstelling!)

3. Een derde mogelijkheid is het  alsnog een vruchtgebruik toestaan voor de periode van 1 
januari 2019 tot 1 januari 2029.

Dit pakt het probleem aan bij de wortel: kosteloze (roerende) terbeschikkingstelling geldt niet 
als overdracht van de gebouwen voor de btw, een onroerend recht toestaan wel en het 
respecteert de basisdoelstelling van de statuten, kosteloos ter beschikking stellen zonder reeds 
de eigendom over te dragen en tot op die datum kan elk lid zich uit de vereniging terugtrekken.
Dit vereist geen statutenwijziging, enkel een akte voor het toestaan van vruchtgebruik vóór 31 
december 2018.

Hoewel voor al deze gebouwen de btw-problematiek speelt, is het vruchtgebruik alleen een 
zekerheid met betrekking tot de toepasbaarheid van artikel 11 van de btw-wetgeving als een 
gebouw op dit moment in gebruik is én samen met de activiteit wordt overgedragen. Het 
vruchtgebruik wordt daarom alleen voorgesteld voor: wzc Het Lindehof, wzc De Gerda (plus 
dienstencentrum Den Aftrap), wzc De Spoele, serviceflats De Goudbloem en serviceflats De 
Priesteragie.

Voor het gebouw in Nieuwkerken en voor de nieuwbouw van dienstencentrum De Wilg (en in 
Beveren voor Sabot), zal vermoedelijk geopteerd moeten worden voor verhuur in onroerende 
staat. Deze kwestie zal in de loop van 2019 uitgewerkt moeten worden, omdat ze ook gevolgen 
heeft voor de statuten van Zorgpunt Waasland en de diverse financiële verrekeningen.

Adviezen
Advies GD&A Advocaten: Gunstig advies.

Besluit
De ocmw-raad beslist:

met 10 stemmen voor (N-VA, sp.a-Groen, CD&V, Open Vld, SOS-2012), 1 stem tegen (Vlaams 
Belang-raadslid Walther Bruwiere) en 1 onthouding (CD&V-raadslid Saloua El Moussaoui)
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Artikel 1
alsnog vruchtgebruik toe te staan aan Zorgpunt Waasland vanaf 1 januari 2019 tot en met 1 
januari 2029 voor volgende onroerende goederen die in gebruik gegeven worden aan Zorgpunt 
Waasland: wzc Het Lindehof, wzc de Gerda (inclusief dienstencentrum Den Aftrap), wzc De 
Spoele, serviceflats De Goudbloem en serviceflats De Priesteragie.

Bijlagen
011v - AKTE VRUCHTGEBRUIK

DIENSTVERLENING

Bestuursadministratie

HD 1 2018_OR_00187 Notulen OCMW-raad van 22 december 2018: goedkeuring 
staande de zitting

Behandelende cluster - dienst
Dienstverlening - Bestuursadministratie

Bondige toelichting
Omdat de extra zitting van de OCMW-raad van 22 december 2018 de laatste zitting is van de 
OCMW-raad tijdens deze legislatuur, moet het verslag staande de zitting goedgekeurd worden.

Juridische grond
Decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor 
maatschappelijk welzijn, artikel 44.

Argumentatie
De extra zitting van de OCMW-raad van 22 december 2018 is de laatste zitting van de OCMW-
raad tijdens deze legislatuur.
Omdat er geen volgende zitting is van de OCMW-raad met dezelfde samenstelling moet het 
verslag staande de zitting goedgekeurd worden.
Het verslag moet daarom ondertekend worden door de meerderheid van de leden van de 
OCMW-raad en de algemeen directeur.

Besluit
De ocmw-raad beslist:

met algemene stemmen (12)

Artikel 1
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het verslag van de OCMW-raad van 22 december 2018 staande de zitting goed te keuren.
De lijst met de handtekeningen van de meerderheid van de leden van de OCMW-raad en de 
algemeen directeur wordt als bijlage bij dit verslag gevoegd.

De voorzitter bedankt de aanwezigen voor hun aanwezigheid en voor de samenwerking van de 
voorbije legislatuur en wenst hen het allerbeste toe.

22 december 2018 10:45 - De voorzitter sluit de zitting

Gezien en goedgekeurd door de OCMW-raad

Johan Verhulst Kris Van der Coelden
algemeen directeur voorzitter


