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Samenwerkingsovereenkomst met de Zelfstandige Groepering
onder de benaming “District09”

De hierna opgesomde Partijen:
1. De Stad Gent, met zetel op het stadhuis te 9000 Gent, Botermarkt 1, ondernemingsnummer
0207.451.227, hieronder begrepen:
- Stad Gent,
- IVA Mobiliteitsbedrijf,
- IVA Historische Huizen,
- IVA Onderwijs,
- Politiezone van Gent,
vertegenwoordigd door de gemeenteraad, waarvoor optreden de heer Rudy Coddens,
schepen van Sociaal beleid, Armoedebestrijding, Gezondheid, Zorg, Seniorenbeleid en
Financiën en mevrouw Mieke Hullebroeck, algemeen directeur, en die handelen in
uitvoering van het gemeenteraadsbesluit d.d. ……………..;
2. Het OCMW Gent met zetel te 9000 Gent, Onderbergen 86, ondernemingsnummer
0212.214.125, vertegenwoordigd door de raad voor maatschappelijk welzijn, waarvoor
optreden de heer Rudy Coddens, schepen van Sociaal beleid, Armoedebestrijding,
Gezondheid, Zorg, Seniorenbeleid en Financiën en mevrouw Mieke Hullebroeck,
algemeen directeur, en die handelen in uitvoering van het besluit van de raad voor
maatschappelijk welzijn d.d. ……………;
3. Hulpverleningszone Centrum met zetel te Roggestraat 70, 9000 Gent,
ondernemingsnummer 0500.927.497 en vertegenwoordigd door de heer Mathias De
Clercq, voorzitter van de zoneraad en de heer Wim Van Zele, zonecommandant;
4. Stadsontwikkeling Gent (sogent), autonoom gemeentebedrijf, met zetel te Voldersstraat 1,
9000 Gent, ondernemingsnummer 0367.300.594, hierbij vertegenwoordigd door Frank
Van Goethem, Directeur van het vertegenwoordigend lid van de btw-eenheid sogent met
BTW-nummer 0507.701.760;
5. Autonoom Gemeentebedrijf Kunsten en Design, autonoom gemeentebedrijf, met zetel te
Botermarkt 1, 9000 Gent, ondernemingsnummer 0537.520.055 en vertegenwoordigd door
de heer Sami Souguir, voorzitter en de heer Philip Marquebrueck, bestuurder, samen
handelend overeenkomstig artikel 20 van de statuten;
6. Autonoom Gemeentebedrijf Erfgoed, autonoom gemeentebedrijf, met zetel te Botermarkt
1, 9000 Gent, ondernemingsnummer 0537.522.332 en vertegenwoordigd door de heer Sami
Souguir, voorzitter en mevrouw Caroline van Peteghem, bestuurder, samen handelend
overeenkomstig artikel 20 van de statuten;
7. Sociaal Verhuurkantoor Gent, OCMW-vereniging, met zetel te Onderbergen 86, 9000
Gent, ondernemingsnummer 0643.926.085 en vertegenwoordigd door mevrouw Tine
Heyse, voorzitter handelend overeenkomstig artikel 22 van de statuten;
8. Muziekcentrum De Bijloke Gent vzw, extern verzelfstandigd agentschap in
privaatrechtelijke vorm, met zetel te Bijlokekaai 7, 9000 Gent, ondernemingsnummer
0468.105.073 en vertegenwoordigd door mevrouw Griet Nuytinck, voorzitter en de heer
Daniel Vuijlsteke, secretaris, samen handelend overeenkomstig artikel 30 van de statuten;
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9. REGent vzw, extern verzelfstandigd agentschap in privaatrechtelijke vorm, met zetel te
Botermarkt 1, 9000 Gent, ondernemingsnummer 0895.509.839 en vertegenwoordigd door
mevrouw Tine Heyse, voorzitter en de heer Mattias De Vuyst, ondervoorzitter, samen
handelend overeenkomstig artikel 24 van de statuten;
10. SodiGent vzw, extern verzelfstandigd agentschap in privaatrechtelijke vorm, met zetel te
Botermarkt 1, 9000 Gent, ondernemingsnummer 0413.873.759 en vertegenwoordigd door
de heer Bram Van Braeckevelt, voorzitter en de heer Dirk Van Himste, secretaris, samen
handelend overeenkomstig artikel 32 van de statuten;
11. WoninGent, coöperatieve vennootschap met sociaal oogmerk, met zetel te Lange
Steenstraat 54, 9000 Gent, ondernemingsnummer 0400.032.156 en vertegenwoordigd door
Marc Heughebaert (voorzitter) en Sami Souguir (ondervoorzitter), alleen handelend
overeenkomstig artikel 21 van de statuten;
Hierna samen genoemd “de Leden”
“District09”, autonoom gemeentebedrijf, met zetel te Botermarkt 1, 9000 Gent,
ondernemingsnummer 0749.998.654 en vertegenwoordigd door mevrouw Sofie Bracke,
voorzitter en de heer Johan Van der Bauwhede, algemeen directeur District09.
Hierna genoemd de “Zelfstandige Groepering”.
worden uiteengezet:
De Leden wensen bepaalde gezamenlijke beheers- en exploitatiekosten te rationaliseren en te
beperken.
De Leden wensen om die reden toe te treden tot een Zelfstandige Groepering in de vorm van
een vereniging met rechtspersoonlijkheid welke voldoet aan de voorwaarden van artikel 44, §
2bis, tweede lid van het Btw-Wetboek en de aanschrijving nr. 31/2016 (nr. E.T. 127.540) dd.
12.12.2016
De hogervermelde Partijen zijn het volgende overeengekomen:
Artikel 1 – Vorm en benaming
De Zelfstandige Groepering wordt opgericht met ingang vanaf 1 januari 2021 onder de vorm
van een Autonoom Gemeentebedrijf (District09).
Artikel 2 – Zetel
De Zelfstandige Groepering heeft haar maatschappelijke zetel gevestigd te Botermarkt 1, 9000
Gent.
Wat betreft de administratieve en operationele activiteiten, is het adres Bellevue 1, 9050 Gent.
Alle inkomende en uitgaande facturen van de Zelfstandige Groepering dienen te worden gericht
aan of uitgaan van Botermarkt 1, 9000 Gent.
Op het adres Bellevue 1, 9050 Gent zullen alle boeken, bescheiden en geschriften met
betrekking tot de Zelfstandige Groepering worden bewaard.
Artikel 3 – Doel
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Het doel van de Zelfstandige Groepering is het rationaliseren en het beperken van de beheersen exploitatiekosten die door de Leden van de Zelfstandige Groepering worden gedragen, door
middel van het gemeenschappelijk maken van de goederen, personeel, diensten, activiteiten en
uitgaven vermeld in artikel 4 van deze overeenkomst.

De Zelfstandige Groepering zal activiteiten verrichten in het algemeen belang en beoogt niet
het systematisch maken van winst. Eventuele winsten worden in geen geval uitgekeerd aan de
Leden maar worden aangewend voor het in stand houden of verbeteren van de verstrekte
diensten aan de Leden.
Artikel 4 – Voorwerp
4.1 De Zelfstandige Groepering verstrekt aan haar Leden één of meerdere diensten opgenomen
in bijlage nr. 2 van deze overeenkomst welke direct nodig zijn voor de van btw-vrijgestelde
of niet aan btw-onderworpen activiteit van de leden.
4.2 Indien de Zelfstandige Groepering naast de onder 4.1. vermelde diensten eveneens diensten
verricht voor niet-leden of voor een btw-belaste activiteit van de Leden, zullen de diensten
vermeld onder 4.1. steeds het overwegend deel van de activiteiten van de Zelfstandige
Groepering blijven uitmaken.
4.3 De Leden van de Zelfstandige Groepering zullen delen in de kosten die worden aangegaan
met betrekking tot de volgende gemeenschappelijke lasten :
Algemene kosten dewelke bestaan uit niet toewijsbare kosten (zoals de kosten van directie,
financiële dienst en personeelsdienst, gebouwen en nutsvoorzieningen) en de kosten voor
de dagelijkse IT-ondersteuning (zijnde onderhoud en instandhouding van bestaande
hardware en software die niet binnen een specifiek contract/applicatie kadert).
Specifieke kosten bestaande uit toewijsbare kosten van contracten/applicaties (vb.
softwarelicenties, onderhoudscontracten, enz. die bij externe leveranciers worden
aangekocht, het applicatiebeheer en beperkte aanpassingen door eigen en ingehuurde
medewerkers evenals specifieke dienstverlening zoals vb. digitaal talent) en toewijsbare
kosten van projecten/interventies.
4.4 Een verdere opsomming van de gemeenschappelijke lasten zijn opgenomen in bijlage 2 van
de huidige overeenkomst.
4.5 De lijst van de gemeenschappelijke lasten kan uitgebreid of beperkt worden door eenparige
beslissing van de Partijen op voorwaarde dat deze aanpassing/beperking het btw-statuut
van de Zelfstandige Groepering als dusdanig niet aantast, zodat de Zelfstandige Groepering
niet meer voldoet aan de vereisten vastgelegd in artikel 44 §2bis van het Btw-wetboek.
4.6 De methodiek van aanrekening van de gemeenschappelijke lasten wordt in detail
uitgewerkt in bijlage 2 van de huidige overeenkomst.
De gemeenschappelijke lasten worden verdeeld tegen kostprijs, eventuele niet
recupereerbare btw of andere belastingen en/of taksen inbegrepen.
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De totale lasten van District09 worden dus integraal doorgerekend zonder dat er
overschotten of tekorten ontstaan (behalve bij jaaroverschrijdende transacties) in hoofde
van District09. Eventuele afwijkingen zullen beperkt zijn.

4.7 Opmerking: de aangehaalde principes kunnen in samenspraak met de afnemers nog verder
worden uitgewerkt, zodat de direct toewijsbare personeels- en andere kosten steeds
daadwerkelijk worden toegewezen aan de juiste uitgavenpost (contract, applicatie, project,
dagelijkse IT-ondersteuning). De verschillende afnemers kunnen hier eveneens controle op
uitoefenen.
Algemene
werkingskosten,
dagelijkse IT
ondersteuning
Contract/applicatie
Project/Interventies

Basis
Werkelijke kosten of
Budget (bij
voorschotten)

Verdeelsleutel
Gewogen in
functie van
gebruikers,
toestellen, enz.

Afrekening
Ja

Overschot
Neen

Werkelijke kosten
Werkelijke kosten

Specifiek
Specifiek

Ja
Ja

Neen
Neen

4.8 Alle Leden zullen inzage hebben in de kostenverdeling zowel ten aanzien van Leden als
ten aanzien van niet-Leden.
Artikel 5- Vergoeding
5.1. Per 31 december van elk jaar, zal een individuele afrekening aan de Leden door de
Zelfstandige Groepering worden overgemaakt voor wat betreft de van btw vrijgestelde
diensten, waarin de deelname van ieder Lid in de gemeenschappelijke lasten wordt
aangeduid. Hiertoe zal door de Zelfstandige Groepering een schriftelijk stuk worden
uitgereikt. Dit stuk zal in geen geval de btw inbegrepen in de kostprijs apart vermelden en
bevat als bijlage een gedetailleerde kostprijscalculatie aangaande alle diensten die de
Zelfstandige Groepering verricht voor Leden (en eventuele niet-Leden).
5.2. Wanneer de Zelfstandige Groepering diensten verricht voor een lid dat kwalificeert als een
gemengde of gedeeltelijk belastingplichtige en dat lid de door de Zelfstandige Groepering
verrichte dienst gebruikt voor zowel vrijgestelde/niet-btw-plichtige activiteiten als voor de
btw-plichtige activiteit, moet de Zelfstandige Groepering haar vergoeding in principe
uitsplitsen in het gedeelte dat onder de btw-vrijstelling van artikel 44, §2bis WBTW valt
en een (klein) deel van de vergoeding dat onderworpen is aan btw. Voor het deel dat niet
exclusief toewijsbaar is aan een btw-belaste activiteit of een van btw vrijgestelde activiteit,
dient een gepaste verdeelsleutel te worden toegepast.
5.3. De Zelfstandige Groepering kan beslissen om voor de algemene kosten voorschotten aan
te rekenen gebaseerd op een raming van de kosten voor het komende kalenderjaar. Jaarlijks
(per 31 december) dient de Zelfstandige Groepering aan de Leden een correcte afrekening
te bezorgen voor het voorbije kalenderjaar op basis van de werkelijke kosten.
5.4. De leveringen van diensten (of goederen) die niet onder de vrijstelling van btw vallen
worden gefactureerd door de Zelfstandige Groepering met toepassing van het correcte btwtarief en middels een factuur welke alle verplichte factuurvermeldingen opgenomen in
artikel 5. KB. Nr. 1 bevat. De Zelfstandige Groepering ziet erop toe dat deze facturen
worden uitgereikt binnen de termijn opgelegd volgens de btw-regelgeving.

5

5.5. Voor de opsplitsing van de vergoedingen zal in beginsel gewerkt worden met een geschikte
reële verdeelsleutel (bijvoorbeeld in functie van de personeelsinzet of aantal gebruikers).
In uitzonderlijke gevallen zal de vergoeding mogelijks opgesplitst worden in functie van
een verhoudingsgetal toegepast door het betreffende lid voor de uitoefening van zijn recht
op aftrek van btw. Gedurende een kalenderjaar wordt echter gewerkt met een voorlopig
verhoudingsgetal dat na verloop van het kalenderjaar wordt herberekend en resulteert in
een definitief verhoudingsgetal. Enkel wanneer het definitief verhoudingsgetal meer dan
10% wijzigt ten aanzien van het voorlopig toegepast verhoudingsgetal, dient retroactief een
correctie te gebeuren van de opsplitsing van de vergoedingen aangerekend gedurende het
voorbije kalenderjaar.
Artikel 6 – Leden van de Zelfstandige Groepering
6.1 – Algemeen
6.1.1. (Rechts)personen dienen aan onderstaande voorwaarde te voldoen om Lid te kunnen
worden van de Zelfstandige Groepering:
(i)

op geregelde wijze een activiteit uitoefenen die op grond van artikel 44 van het
btw-wetboek is vrijgesteld van btw of welke niet binnen het toepassingsgebied van
btw valt. Dit type handelingen moeten een overwegend deel van de activiteit van
het lid vertegenwoordigen. Onder een “overwegend deel” dient begrepen te worden
minstens 50% van de totale jaaromzet volgens de bepalingen uiteengezet in
circulaire 31/2016 dd. 12.12.2016.

6.1.2. De ledenlijst opgenomen in bijlage 1 zal jaarlijks (ten laatste op 31 maart) worden
geactualiseerd en worden meegedeeld aan alle leden.
6.2. Toetreding
6.2.1. De toetreding van nieuwe Leden tot de Zelfstandige Groepering kan slechts plaats hebben
mits beantwoording van de kandidaat-Leden aan zowel de wettelijke alsook de contractuele
vereisten opgenomen in deze overeenkomst.
6.2.2. De kandidaat-Leden zullen hun schriftelijke aanvraag tot toetreding richten tot de
Zelfstandige Groepering welke vervolgens deze aanvraag ter kennis brengt van alle Leden. Een
nieuw Lid kan slechts toetreden na schriftelijke toestemming van de meerderheid van de Leden.
Tegen deze beslissing is geen beroep mogelijk.
6.2.3. De nieuwe Leden delen in de gemeenschappelijke lasten die zijn gemaakt of zullen
worden aangegaan voor het verstrekken van diensten met ingang vanaf de datum waarop hun
toetreding uitwerking heeft.

6.3. Verplichtingen
6.3.1. Ieder Lid bezorgt jaarlijks (uiterlijk op 31 maart) aan de Zelfstandige Groepering het
ingevuld standaarddocument opgenomen in bijlage 3, “Attest toepassingsvoorwaarden
lidmaatschap Zelfstandige Groepering”, op basis waarvan de Zelfstandige Groepering de
voorwaarde vermeld onder punt 6.1. (i) kan verifiëren voor wat betreft het voorgaande
kalenderjaar. Dit document vermeldt enerzijds het totaalbedrag van het voorgaande
kalenderjaar, van de handelingen die overeenkomstig artikel 45 §1, 1° tot en met 3° van het
Btw-wetboek recht op aftrek verlenen alsook de totale jaaromzet van het betreffende Lid.
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6.3.2. Ieder Lid informeert de Zelfstandig Groepering steeds onmiddellijk omtrent btw
gerelateerde wijziging van haar activiteit (btw-statuut, wijziging verhoudingsgetal,…).

6.3.3. Onverminderd de onbeperkte aansprakelijkheid voor gelijke delen van de Leden, is ieder
Lid individueel verantwoordelijk ten opzichte van, en zal zij de overige Leden vergoeden en
vrijwaren voor eventuele btw-gevolgen die voortvloeien uit het niet nakomen van deze
verplichtingen in zijn hoofde.
6.4 – Eénzijdige uittreding van een lid
6.4.1. Onder de voorwaarde dat hij ten minste vierentwintig aaneensluitende maanden lid is
geweest heeft elk lid de mogelijkheid om op 31 december van elk kalenderjaar, doch met een
minimale vooropzeg van drie maanden, zijn deelname aan de huidige overeenkomst te
beëindigen mits schriftelijke kennisgeving aan de Zelfstandige Groepering.
6.4.2. Het uittredend lid zal in deze omstandigheden, ongeacht de reden of de grond van de
uittreding, gehouden zijn tot het vergoeden van alle bijkomende directe en indirecte kosten aan
de Zelfstandige Groepering die uit de éénzijdige uittreding uit de Zelfstandige Groepering
voortvloeien. Deze kosten en bijhorende vergoeding worden begroot door de Zelfstandige
Groepering.
6.4.3. De uittreding van een Lid zal niet automatisch resulteren in de ontbinding van de
Zelfstandige Groepering, met dien verstande dat er minstens twee (2) Leden moeten zijn in de
Zelfstandige Groepering. Indien er door uittreding van één of meerdere Leden geen twee (2)
Leden meer zijn, houdt de Zelfstandige Groepering van rechtswege op te bestaan.
6.5 – Uitsluiting van een lid
6.5.1. De Zelfstandige Groepering kan een Lid uitsluiten indien dat Lid niet meer voldoet aan
de voorwaarden gesteld in artikel 6.1 van deze overeenkomst rekening houdende met de
bepalingen voorzien in circulaire 31/2016 dd. 28.09.2016. Te dien einde zal de Zelfstandige
Groepering zich er ieder jaar van vergewissen dat de Leden voldoen aan de voorwaarden
gesteld in artikel 6.1 van deze overeenkomst. Tegen deze beslissing is geen beroep mogelijk.
6.5.2. De uitsluiting van een Lid zal niet automatisch resulteren in de ontbinding van de
Zelfstandige Groepering, met dien verstande dat er minstens twee (2) Leden moeten zijn in de
Zelfstandige Groepering. Indien er door uittreding van één of meerdere Leden geen twee (2)
Leden meer zijn, houdt het statuut van Zelfstandige Groepering van rechtswege op te bestaan.
6.5.3. Het uittredend lid zal, ongeacht de reden of de grond van de uitsluiting, gehouden zijn
tot het vergoeden van alle bijkomende directe en indirecte kosten aan de Zelfstandige
Groepering die uit de uitsluiting uit de Zelfstandige Groepering voortvloeien. Deze kosten en
bijhorende vergoeding worden begroot door de Zelfstandige Groepering.
Artikel 7 – Werking – personeel
7.1. De Zelfstandige Groepering zal voornamelijk diensten verlenen ten aanzien van de Leden.
7.2. Gelet op het feit dat de Zelfstandige Groepering “District09” rechtspersoonlijkheid heeft
dient het personeel dat nodig is voor de werking van de Zelfstandige Groepering principieel
rechtstreeks aangeworven te zijn door de Zelfstandige Groepering en op haar loonlijst te staan,
en niet op de loonlijst van de Leden.
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7.3. Indien een Lid van de groepering personeel ter beschikking stelt aan de groepering dan is
dit principieel onderworpen aan 21% btw (behoudens andere vrijstellingen of specifieke
toleranties voorzien in de btw-regelgeving).

Artikel 8 – Duur en ontbinding
8.1. Deze overeenkomst wordt gesloten voor onbepaalde tijd.
8.2. De Partijen kunnen evenwel aan de overeenkomst een einde stellen met unaniem akkoord
en mits een schriftelijke vooropzeg (via aangetekend schrijven) van drie (3) maanden. De
beëindiging zal ingang hebben vanaf de eerste dag van het kalenderjaar volgend op de
opzegging van de overeenkomst, tenzij de Partijen in onderling overleg van deze bepaling
afwijken.
Artikel 9 - Confidentialiteit
9.1. Alle Partijen erkennen gehouden te zijn tot geheimhouding van alle gegevens die verband
houden met de uitvoering van deze overeenkomst, tenzij zij tot bekendmaking worden verplicht
krachtens:
₋
₋

₋
₋

indien en voor zover vereist door de wetgeving van een bevoegde jurisdictie, door
een bevel van een overheidsinstantie of door toepasselijke beursreglementering;
aan een rechtbank, arbiter of administratieve rechtbank in de loop van een
procedure waarbij de betrokken Partij partij is, waarbij de opheffing van de
confidentialiteit vereist is door de procedure;
aan zijn professionele adviseurs, commissarissen en bankiers (op voorwaarde dat
deze gebonden zijn door een confidentialiteitsverplichting); of
indien en in zoverre de informatie publiek is geworden op een andere manier dan
door een inbreuk op deze overeenkomst door die Partij.

9.2. De bepalingen van artikel 9.1 blijven onverminderd gelden na de beëindiging van de
overeenkomst.
Artikel 10 - Gedeeltelijke onwettigheden
10.1. Indien een beding van deze overeenkomst door een rechtbank of bevoegde
administratieve overheid nietig of niet afdwingbaar wordt bevonden, heeft dit niet de nietigheid
of niet afdwingbaarheid van de overige bepalingen van de overeenkomst tot gevolg. Die blijven
geldig en afdwingbaar.
10.2. Partijen verbinden zich ertoe al wat in hun macht ligt te doen om de nietige of niet
afdwingbare bepalingen te vervangen door geldige en afdwingbare afspraken die in de grootst
mogelijke mate hetzelfde resultaat opleveren als dat welke zij met de nietige of niet
afdwingbare clausules wilden bereiken. De verplichtingen onder de nietige of niet afdwingbare
bepalingen worden opgeschort in afwachting van deze vervanging.

Artikel 11 - Wijzigingen
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11.1 Geen enkele wijziging mag aan deze overeenkomst worden aangebracht, zonder het
voorafgaandelijk schriftelijk akkoord van alle Partijen betrokken bij deze overeenkomst.
11.2 Elke wijziging van deze Overeenkomst dient schriftelijk te gebeuren en ondertekend te
worden door elke betrokken Partij. De nalatigheid of vertraging van een Partij bij de uitoefening
van een recht(smiddel) krachtens deze Overeenkomst kan in geen geval beschouwd worden als
een verzaking aan dit recht(smiddel) (of enig ander recht(smiddel) beschikbaar krachtens deze
Overeenkomst of de wet).
Artikel 12 - Volledige overeenkomst
De huidige overeenkomst vervangt alle voorafgaande overeenkomsten, zowel schriftelijk als
mondeling gesloten, tussen de betrokken Partijen met hetzelfde voorwerp.
Artikel 13 - Geschillen
13.1. De partijen verbinden er zich toe om betwistingen over de toepassing van deze
samenwerkingsovereenkomst in eerste instantie via overleg op te lossen.
Wanneer het conflict niet is opgelost zullen in gezamenlijk overleg één of meer bemiddelaars
worden aangesteld.
Indien het geschil na bemiddeling blijft bestaan zal dit het voorwerp uitmaken van een
arbitrageprocedure.
Artikel 14 - Interpretatie en toepasselijk recht
Deze overeenkomst is onderworpen aan en dient te worden geïnterpreteerd conform de
Belgische wetgeving.
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Opgemaakt te XXX op DD.MM.YYYY in zoveel exemplaren als er Partijen zijn, waarvan
iedere Partij erkent de inhoud te aanvaarden en een origineel ondertekend exemplaar te
hebben ontvangen.
[*De Partijen laten hun handtekening voorafgaan door “gelezen en goedgekeurd” en
paraferen eveneens elk van de voorgaande bladzijden.]

Voor District09
Geldig vertegenwoordigd door:

Naam
Hoedanigheid

Voor Stad Gent
Voor de voorzitter van de gemeenteraad
bij delegatiebesluit van 26 november 2019

Mieke Hullebroeck
Algemeen directeur

Voor IVA Mobiliteitsbedrijf
Geldig vertegenwoordigd door:

Naam
Hoedanigheid

Voor IVA Historische Huizen
Geldig vertegenwoordigd door:

Naam
Hoedanigheid

Voor IVA Onderwijs
Geldig vertegenwoordigd door:

De heer Rudy Coddens,
schepen van Sociaal beleid,
Armoedebestrijding, Gezondheid, Zorg,
Seniorenbeleid en Financiën
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Naam
Hoedanigheid

Voor Politiezone Gent
Geldig vertegenwoordigd door:

Naam
Hoedanigheid

Voor OCMW Gent
Voor de voorzitter van de raad voor
maatschappelijk welzijn bij delegatiebesluit
van 26 november 2019

Mieke Hullebroeck
Algemeen directeur

De heer Rudy Coddens,
schepen van Sociaal beleid,
Armoedebestrijding, Gezondheid, Zorg,
Seniorenbeleid en Financiën

Voor Hulpverleningszone Centrum
Geldig vertegenwoordigd door:

Naam
Hoedanigheid

Voor Stadsontwikkeling Gent (sogent)
Geldig vertegenwoordigd door:

Naam
Hoedanigheid

Voor Autonoom Gemeentebedrijf Kunsten en Design
Geldig vertegenwoordigd door:

Naam
Hoedanigheid
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Voor Autonoom Gemeentebedrijf Erfgoed
Geldig vertegenwoordigd door:

Naam
Hoedanigheid

Voor Sociaal Verhuurkantoor Gent, OCMW-vereniging
Geldig vertegenwoordigd door:

Naam
Hoedanigheid

Voor Muziekcentrum De Bijloke Gent vzw
Geldig vertegenwoordigd door:

Naam
Hoedanigheid

Voor REGent vzw
Geldig vertegenwoordigd door:

Naam
Hoedanigheid

Voor SodiGent vzw
Geldig vertegenwoordigd door:
Naam
Hoedanigheid

Voor WoninGent
Geldig vertegenwoordigd door:

Naam
Hoedanigheid
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BIJLAGE 1:ACTUELE LEDENLIJST
01/01/2021
Benaming Lid

Adres

Ondernemingsnummer

Stad Gent incl.
IVA Mobiliteitsbedrijf
en Politiezone Gent
OCMW Gent
Hulpverleningszone
Centrum
sogent btw eenheid
AGB Kunsten en
Design
AGB Erfgoed
Sociaal
Verhuurkantoor Gent
Muziekcentrum De
Bijloke vzw
REGent vzw
SodiGent vzw
Woningent

Botermarkt 1, 9000 Gent

0207.451.227

Onderbergen 86, 9000 Gent
Botermarkt 1, 9000 Gent

0212.214.125
0500.927.497

Voldersstraat 1,9000 Gent
Botermarkt 1, 9000 Gent

0507.701.760
0537.520.055

Botermarkt 1, 9000 Gent
Onderbergen 86, 9000 Gent

0537.522.332
0643.926.085

Bijlokekaai 7, 9000 Gent

0468.105.073

Botermarkt 1, 9000 Gent
Botermarkt 1, 9000 Gent
Lange Steenstraat 54, 9000
Gent
Botermarkt 1, 9000 Gent

0895.509.839
0413.873.759
0400.032.156

District09

0749.998.654
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BIJLAGE 2: LIJST VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE DIENSTEN
EN VAN DE HOOFDELIJKE VERDELING VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE
LASTEN VAN DE ZELFSTANDIGE GROEPERING “District09”
1. Diensten
Gelieve hieronder een niet-exhaustieve lijst te willen vinden van diensten die de Zelfstandige
Groepering verstrekt aan haar leden:
-

Dagelijkse IT-ondersteuning
Ontwikkelen van software
Implementeren van hardware, netwerken en telefonie-infrastructuur
Begeleiding bij ICT-projecten
…

2. Kosten
2.1. Algemene kosten
De algemene werkingskosten (zijnde de niet-toewijsbare kosten zoals de kosten van directie,
financiële dienst en personeelsdienst, gebouwen en nutsvoorzieningen) en de kosten voor
dagelijkse IT-ondersteuning (zijnde onderhoud en instandhouding van bestaande hardware en
software die niet binnen een specifiek contract/applicatie kadert) worden aangerekend aan de
structurele afnemers (i.e. leden van de Zelfstandige Groepering) in functie van bepaalde
gewogen verdeelsleutels, met een correctie voor de algemene werkingskosten die werden
gerecupereerd bij niet-leden.
Deze gewogen verdeelsleutel wordt per lid berekend op basis van volgende parameters :
₋ gebruikers
₋ toestellen
₋ uren service activiteiten
₋ mandagen projecten/productbeheer
₋ inkooporders/bestelbonnen
Aan elk van deze parameters wordt een wegingsfactor toegekend.

Gebruikers
Toestellen
Uren service activiteiten
Mandagen
projecten/productbeheer
Inkooporders/bestelbonnen
Totaal

Aantal
X
X
X
X

Wegingsfactor
0,05
0,05
0,40
0,40

X

0,10

De combinatie van de parameter aantallen met de parameter wegingsfactor, resulteert in een %
aandeel van het lid in de totale gezamenlijke algemene kosten van District09.
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De aanrekening van de algemene kosten kan gebeuren via aanrekening van de werkelijk
gemaakte kosten en vastgestelde verdeelsleutels bij jaareinde of via periodieke voorschotten op
basis van het jaarlijks budget. Op jaareinde wordt een individuele afrekening gemaakt.
Elk verschil tussen het budget en de werkelijk gemaakte kosten wordt jaarlijks aangepast
(middels een terugbetaling of bijkomende aanrekening/facturatie aan het lid).
2.2. Specifieke kosten
De kost van contracten/applicaties (vb. softwarelicenties, onderhoudscontracten, enz. die bij
externe leveranciers worden aangekocht, het applicatiebeheer en beperkte aanpassingen door
eigen en ingehuurde medewerkers) die specifiek ten behoeve van één afnemer zijn, worden 1
op 1 aan die afnemer doorgerekend.
De kost van contracten/applicaties die door meerdere afnemers worden gebruikt, wordt aan de
betrokken afnemers aangerekend via een specifieke verdeelsleutel. Afhankelijk van het type
dienstverlening is deze verdeelsleutel gebaseerd op één of meer operationele drijvers (bv.
aantal gebruikers, aantal servers, aantal digitale facturen, aantal licenties, aantal internetlijnen,
enz.).
De facturatie/aanrekening gebeurt telkens op basis van werkelijk gemaakte kosten; er worden
in principe geen voorschotten aangerekend, tenzij in de mate dat dit noodzakelijk is om in de
liquiditeitsbehoeften van de AGB District09 te voorzien.
De kosten van projecten/interventies worden periodiek gefactureerd/aangerekend op basis van
de werkelijk gemaakte (netto) kosten en worden 1 op 1 doorgerekend.
Een gezamenlijk project voor meerdere afnemers, wordt aangerekend/gefactureerd via een
verdeelsleutel die voor dat specifieke project wordt afgesproken tussen de betrokken
afnemers. Deze verdeelsleutel is steeds gebaseerd op een of meer operationele drijvers.
De facturatie/aanrekening gebeurt op basis van werkelijk gemaakte kosten; er worden in
principe geen voorschotten aangerekend, tenzij in de mate dat dit noodzakelijk is om in de
liquiditeitsbehoeften van de AGB District09 te voorzien.
Entiteiten die gebruikmaken van de centrale middelen voor investeringen in projecten (zgn.
Digitaliseringsbudget) krijgen na akkoord van de Digitalisering commissie de nodige
middelen toegewezen.
De methodiek van bovenstaande aanrekeningen is identiek voor de structurele afnemers (die
lid zijn van de Zelfstandige Groepering) en voor andere organisaties (niet-leden), met dien
verstande dat de algemene kosten aan niet-leden door een toeslag bij facturatie worden
doorgerekend in functie van het aandeel van de niet-leden in de omzet van de AGB District09.
Hierbij dient opgemerkt te worden dat het totale aandeel van de niet-leden in de omzet (en dus
in de algemene werkingskosten) doorgaans lager ligt dan 5% en dat er bij fundamentele
wijzigingen in dit percentage een herziening van de methodiek zal zijn. De som van de
forfaitaire toeslagen die AGB District09 op deze manier ontvangt wordt geacht overeen te
stemmen met het werkelijke aandeel van de niet-leden in de algemene werkingskosten (en
zullen deze zeker niet overstijgen) en wordt jaarlijks in mindering gebracht op de afrekening
voor de algemene werkingskosten die de leden ontvangen.
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BIJLAGE 3 : “Attest toepassingsvoorwaarden lidmaatschap Zelfstandige Groepering”
Model van jaarlijks attest van het voldoen aan de toepassingsvoorwaarden om lid te zijn van een
zelfstandige groepering en van attest van het gebruik van diensten van DISTRICT09 voor
vrijgestelde activiteiten of activiteiten buiten de toepassingssfeer van de BTW behoudens
uitdrukkelijk tegenbericht hiervan.

Verklaring in het kader van de BTW-vrijstelling voor zelfstandige groeperingen (kostendelende
verenigingen)
Verklaring van het lid in het kader van de vrijstelling van diensten verstrekt door District09 als
zelfstandige groepering cfr. Artikel 44, §2bis van het Wetboek BTW.
Met het oog op de toepassing van de btw-vrijstelling voor zelfstandige groeperingen in de zin van Artikel
44, §2bis van het Wetboek BTW verklaart het lid ………………. heden, XX/XX/20XX, aan District09
het volgende voor wat betreft haar activiteiten gedurende het voorgaande kalenderjaar (overeenkomstig
artikel 6.3. van de samenwerkingsovereenkomst):
1.

De geregelde activiteiten van het lid bestaan overwegend uit handelingen die van de BTW zijn
vrijgesteld of waarvoor het lid niet BTW-plichtig is. Indien het lid, per kalenderjaar, niet meer
overwegend en op geregelde wijze een activiteit uitoefent die vrijgesteld is van BTW of
waarvoor het lid niet btw-plichtig is, zal zij District09 hier onmiddellijk over berichten.
Voor kalenderjaar 20XX kan het volgende bevestigd worden :
•

•
•

Teller : Totaalbedrag van het voorgaande kalenderjaar van de handelingen die
overeenkomstig artikel 45 §1, 1° tot en met 3° van het Wetboek BTW recht op aftrek
verlenen: …………………………….
Noemer
:
Totale
jaaromzet
van
het
voorgaande
kalenderjaar:
……………………………….
Resultaat Breuk (%) : ………

De ‘totale jaaromzet’ omvat naast het bedrag van de teller eveneens alle van btw-vrijgestelde
omzet die geen recht op aftrek van btw verleent, tesamen met ontvangsten, anderen dan hiervoor
bedoeld, die rechtstreeks toewijsbaar zijn aan een concrete activiteit (zelfs indien buiten de
werkingssfeer van de BTW) van het lid.
2.

Het lid heeft kennisgenomen van het feit dat District09 er bij gebrek aan tegenbericht vanuit
gaat dat het lid de door District09 verstrekte diensten uitsluitend aanwendt in het kader van een
activiteit waarvoor het lid niet als BTW-plichtige kwalificeert of waarvoor het lid van een BTWvrijstelling geniet. District09 zal dus in beginsel de BTW-vrijstelling toepassen op de door haar
verleende diensten. Wanneer het lid bepaalde of alle van de zelfstandig groepering te ontvangen
diensten ten dele of geheel aanwendt voor andere activiteiten (in essentie BTW-plichtige
activiteiten), bericht zij District09 hier onmiddellijk mogelijk over.

Ondertekend in naam van het lid
(Naam) ……………………………………..
(Functie) …………………………………….

