
 

 

Volmachtenreglement 

 

SITUERING 

De bevoegdheidsverdeling van de verschillende organen van SYNDUCTIS werd vastgelegd bij 

beslissing van de Raad van Bestuur d.d. 25 januari 2013. 

 

Er kan volgend onderscheid worden gemaakt inzake handelingen van de onderneming waarvoor 

handtekeningenbevoegdheid is vereist: 

 

1. Vertegenwoordiging van SYNDUCTIS 

 

Overeenkomstig artikel 23 van de statuten wordt SYNDUCTIS zowel in rechte als in de handelingen 

of akten - met inbegrip van deze waarbij een openbaar ambtenaar tussenkomt - vertegenwoordigd 

door: 

 Hetzij twee leden deel uitmakend van de Raad van Bestuur, gezamenlijk handelend; 

 Hetzij krachtens de door de Raad van Bestuur verleende delegatie aan de afgevaardigden 

voor het dagelijks bestuur, steeds handelend per twee. 

SYNDUCTIS is eveneens geldig vertegenwoordigd door bijzondere lasthebbers van de 

vennootschap, handelend binnen de perken van hun mandaat. 

 

 

2. Handelingen van dagelijks bestuur 

 

Handelingen van dagelijks bestuur zijn de handelingen die kaderen in het dagdagelijkse leven van de 

onderneming en handelingen waarbij de tussenkomst van de Raad van Bestuur niet vereist is. 

 

Overeenkomstig artikel 22 van de statuten zijn de leden van het Directiecomité A bevoegd voor het 

dagelijks bestuur van de vennootschap. Overeenkomstig de wet worden de namen van de personen 

met de bevoegdheden inzake het dagelijks bestuur gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. 

 

 

REGLEMENT 

Uitgavenniveau: 

- tot en met 12.500 euro: ondertekening door de betrokken lijnverantwoordelijke of de 

SYNDUCTIS-manager samen met de Afgevaardigd Bestuurder of een bestuurder (voorgedragen 

door een vennoot verschillend van deze waarvan de overige ondertekenaars werknemer zijn, dan 

wel voorgedragen zijn). 

- Meer dan 12.500 euro en investeringswerken: ondertekening door de betrokken 

lijnverantwoordelijke of de SYNDUCTIS-manager samen met de Afgevaardigd Bestuurder en een 

bestuurder (voorgedragen door een vennoot verschillend van deze waarvan de overige 

ondertekenaars werknemer zijn, dan wel voorgedragen zijn). 
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De personen bevoegd voor het hoogste bedrag zijn ook bevoegd voor de operaties van een lager 

bedrag. 

De lijst met de lijnverantwoordelijken is als bijlage aan dit volmachtenreglement gehecht.  

De volmachtdrager kan ook elektronisch zijn goedkeuring verlenen, rekening houdend met volgende 

principes: 

 De goed te keuren facturen worden per mail bezorgd aan de ondertekenaar die zijn 

goedkeuring al dan niet bevestigt. 

 De goedkeuring betreft een goedkeuring van het bedrag en is geen betalingsopdracht. 

 De boekhouding van SYNDUCTIS hecht de goedkeuringsmail aan de factuur, waarna de 

factuur in betaling wordt gegeven. 

 Op de vergadering van het Directiecomité zal per kwartaal een overzicht van de 

goedgekeurde facturen worden gegeven en op de Raden van Bestuur per semester i.h.k.v. 

de budgetopvolging en -rapportering. 
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Bijlage aan volmachtenreglement – lijst met lijnverantwoordelijken 

 

SYNDUCTIS-Manager Patrick Dellaert 

Communicatie Isabel Van Cutsem 

ICT Inge Opreel 

Financiën Hilde Vermeire 

Aankoop en Logistiek Gunther Gutermann 

Langetermijnplanningscomité Paul De Keere 

Aansluitingen Anouk Devriese 

 


