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Newsflash 
Wijzigingen Decreet 
Intergemeentelijke Samenwerking 
en Provinciedecreet 

Binnenkort wordt het decreet houdende wijziging van diverse bepalingen van het 

decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking en het 

Provinciedecreet van 9 december 2005 bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad. 

Door de aanname van dit decreet door het Vlaams Parlement, verwezenlijkt de Vlaamse 

Regering de in het regeerakkoord aangekondigde hervorming van de intergemeentelijke 

samenwerking.  

 

De wijziging van het DIS en het provinciedecreet is een eerste stap in de hervorming 

van het landschap van de intergemeentelijke samenwerking. De huidige wijzigingen 

werden nu reeds aan het Vlaams Parlement voorgelegd, omdat een aantal 

hervormingen vroegtijdig dienden of konden worden doorgevoerd. 

 

Hieronder worden beknopt de voornaamste wijzigingen toegelicht. 

1. Deelname van ‘privaatrechtelijke personen’ in de samenwerkingsverbanden in 
de energiedistributie, de afvalinzameling en de afvalverwerking 



Het decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking (DIS) sloot in 2001 de 

deelname van private partijen in intergemeentelijke samenwerkingsverbanden uit. 

Daarbij werd voorzien dat uiterlijk op 31 december 2018, private partijen in bestaande 

samenwerkingsverbanden dienden te zijn uitgetreden. 

 

De wijziging van het DIS maakt nu de omgekeerde beweging door voor een beperkt 

aantal sectoren, opnieuw een privaatrechtelijke inbreng mogelijk te maken. Door de 

goedkeuring van het decreet houdende wijziging van het DIS en het provinciedecreet, 

wordt private deelname opnieuw toegelaten in de energiedistributie, de afvalinzameling 

en de afvalverwerking. Voor de overige sectoren wordt het beginsel van de zuiver 

publieke samenwerkingsverbanden gehandhaafd. Omdat dit principe in het algemeen 

wordt gehandhaafd, gelden er ook strenge regels voor de deelname van private partners 

in de vermelde sectoren. 

 

De deelname van een private partner is niet mogelijk in een gemengd 

samenwerkingsverband waarin de activiteiten verder strekken dan de sectoren waarvoor 

de uitzondering wordt voorzien. Een samenwerkingsverband met private deelnemers 

dient haar statutaire doelstelling dus te beperken tot hetgeen valt binnen de sectoren 

waarvoor de uitzondering is toegestaan. 

 

Verder is de deelname van alle privaatrechtelijke personen gezamenlijk beperkt tot 25% 

van de stemmen in de algemene vergadering. De inbreng van private deelnemers mag 

ook niet hoger liggen dan negenenveertig percent van het maatschappelijk kapitaal, 

noch mag zij een beslissende invloed betekenen. 

 

De private deelneming zal tenslotte enkel mogelijk zijn in een nieuwe vorm van 

intergemeentelijke samenwerking, de ‘opdrachthoudende vereniging met private 

deelname’. Deze samenwerkingsverbanden mogen niet deelnemen in de andere 

vormen van intergemeentelijke samenwerking, teneinde te vermijden dat daar op 

onrechtstreekse wijze  privaat kapitaal in zou deelnemen. 

2. Uittreding van de provincies 

Het Vlaams regeerakkoord voor 2014-2019 voorziet in de verdere afslanking van de 

provincies. In diezelfde beweging wordt een deelneming van een provincies in een 

intergemeentelijk samenwerkingsverband nu ook uitgesloten. Op heden bedraagt het 

maximale provinciaal aandeel in een intergemeentelijk samenwerkingsverband nog 

dertig percent. Dit zal derhalve moeten worden herlaad naar nul. 

De gewijzigde bepalingen met betrekking tot de deelname van de provincies in 

samenwerkingsverbanden, zullen in de regel in werking treden op 1 januari 2019. 

Uiterlijk op 31 december 2018 dienen de provincies immers uit de 

samenwerkingsverbanden te zijn getreden 

3. Toetreding van politie- en hulpverleningszones 



Daar waar de provincies niet meer kunnen deelnemen, zal dit in de toekmost wel 

mogelijk zijn voor politie- en hulpverleningszones. Hoewel zij wel lokale 

publiekrechtelijke overheden zijn, werden zij in het DIS nog niet vermeld in de limitatieve 

opsomming van mogelijke deelnemers in intergemeentelijke samenwerkingsverbanden. 

Deze wijziging komt er op vraag van de lokale overheden zelf.  

4. Overige wijzigingen 

Op 13 februari 2014 sloten het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels 

Hoofdstedelijke Gewest een samenwerkingsakkoord met betrekking tot de 

gewestgrensoverschrijdende intercommunales. Dit samenwerkingsakkoord regelt het 

toepasselijk recht voor dergelijke intercommunales. De Raad van State stelde in haar 

advies (nr. 54.953/VR) dat het aangewezen is dat de betrokken gewesten in hun 

regelgeving opnemen dat deze ook van toepassing is op gewestgrensoverschrijdende 

intercommunales waarvoor het betrokken gewest territoriaal bevoegd is ingevolge het 

samenwerkingsakkoord. Het wijzigingsdecreet van het DIS komt aan deze aanbeveling 

tegemoet. 

 

In principe is het reeds mogelijk dat een intergemeentelijk samenwerkingsverband 

meerdere doelstellingen nastreeft. Tot op heden dienden de verschillende doelstellingen 

echter een zekere functionele of inhoudelijke samenhang te hebben. Deze vereiste 

wordt nu versoepeld. Wel dienen de verschillende doelstellingen steeds duidelijk en 

duidelijk aflijnbaar worden geformuleerd in de statuten. Hiermee wenst de decreetgever 

te ‘open’ statutaire doelen te vermijden. Tenslotte doet deze versoepeling evenmin 

afbreuk aan het onderscheid tussen dienstverlenende samenwerkingsverbanden 

(zonder beheersoverdracht) en opdrachthoudende samenwerkingsverbanden (met 

beheersoverdracht). 

 

Tenslotte wordt nog een wijziging aangebracht voor het geval van een vervroegde 

ontbinding. In dergelijke situatie hebben de deelnemende gemeenten een recht van 

voorkeur op overneming van de op haar grondgebied gelegen installaties tegen 

boekwaarde. Het waarderingsprincipe van de activa tegen boekwaarde wordt verlaten. 

Voortaan wordt het aan de partijen overgelaten om de waarde van de goederen te 

bepalen via onderhandelingen. 
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