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Opdrachthoudende verenigi ng

Te 3500 Hasselt, Gouverneur Verwilghensingel 32
Onde rnem i ngsn u mme r O2L4.533.7 L2

RPR Antwerpen afdeling Hasselt

Opgericht ingevolge akte verleden bij onderhandse akte van l-0 junit974, bekendgemaakt in

de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van24 juli 1974 onder nummer 3121,-10.
Waarvan de statuten gewijzigd werden ingevolge proces-verbaal van de buitengewone
algemene vergadering der aandeelhouders opgesteld bij onderhandse akte van 25 mei l-987,
bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 6 juni 1987 onder nummer
870606-484.
Waarvan de statuten gewijzigd werden ingevolge proces-verbaal van de buitengewone
algemene vergadering der aandeelhouders opgesteld bij onderhandse akte van24 mei 1988,
bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 4 augustus 1988 onder nummer
880804-423.
Waarvan de statuten gewijzigd werden ingevolge proces-verbaal van de buitengewone
algemene vergadering der aandeelhouders opgesteld bij onderhandse akte van 23 mei l-989,
bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van L3 oktober 1989 onder nummer
891_0L3-163.

Waarvan de benaming gewijzigd werd en de statuten werden gewijzigd ingevolge proces-
verbaal van de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders opgesteld bij
onderhandse akte van 20 mei 1992, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad
van 8 augustus 1992 onder nummer 920808-75.
Waarvan de statuten gewijzigd werden ingevolge proces-verbaal van de buitengewone
algemene vergadering der aandeelhouders opgesteld door notaris Drieskens te Houthalen op
21- september l-993, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van l-5 oktober
1-993 onder nummer 93L015-314.
Waarvan de statuten gewijzigd werden ingevolge proces-verbaal van de buitengewone
algemene vergadering der aandeelhouders opgesteld door notaris Drieskens te Houthalen op
28 mei 1996, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 22 juni L996
onder nu mmer 960622-323.
Waarvan de statuten gewijzigd werden ingevolge proces-verbaal van de buitengewone
algemene vergadering der aandeelhouders opgesteld door notaris Drieskens te Houthalen op
27 oktober 1998, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van24 november
1998 onder nummer 981,124-21,8.

Waarvan de benaming gewijzigd werd en de statuten gewijzigd werden ingevolge proces-
verbaal van de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders opgesteld door
notaris Drieskens te Houthalen op 22 mei 200L, bekendgemaakt in de bijlagen tot het
Belgisch Staatsblad van 3 juli 200L onder nummer 200L0703-605.
Waarvan de statuten werden gewijzigd ingevolge proces-verbaal van de buitengewone
algemene vergadering der aandeelhouders opgesteld door notaris Van Soest te Hasselt op27
juni 2002, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 3L juli 2002 en 1
augustus 2002 onder nummer 2002073I-664 en 20020801-23I.
Waarvan de statuten werden gewijzigd ingevolge proces-verbaal van de buitengewone
algemene vergadering der aandeelhouders opgesteld door notaris Marc Janssen te Hasselt op
5 november2003, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van L6 december



2003 onder nu m mer 20031.21.6-133677 .

Deze vereniging heeft ingevolge fusie door overneming de opdrachthoudende verenigingen

lntercompost en l.V.V.V.A. overgenomen en de benaming van deze vereniging werd gewijzigd

in "Afvalmaatschappij Limburg OV", afgekort "4.M.1." ingevolge proces-verbaal van de

buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders opgesteld door notaris Dirk Seresia

te Overpelt op 31 december 2005, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad

op 3l januari 2006 onder nummer 20060131-024234.
Waarvan de statuten gewijzigd werden ingevolge proces-verbaal van de buitengewone
algemene vergadering der aandeelhouders opgesteld door notaris Guido Van Aenrode te
Genk, in vervanging van notaris Dirk Seresia te Overpelt, op27 juni2007, bekendgemaakt in

de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 24 luli 2007 onder nummer 07110815.

Waarvan de benaming gewijzigd werd in "Limburg.net OV", de zetel verplaatst werd en de

statuten gewijzigd werden ingevolge proces-verbaal van de buitengewone algemene

vergadering der aandeelhouders opgesteld door notaris Dirk Seresia te Overpelt op 19

december 2007, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 24 januari

2008 onder nummer 08014346.
Waarvan de statuten gewijzigd werden ingevolge proces-verbaal van de buitengewone
algemene vergadering der aandeelhouders opgesteld door notaris Dirk Seresia te Overpelt op

17 juni 2009, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belglsch Staatsblad vanZ2juli 2009 onder
nummer 104303.

Waarvan de statuten gewijzigd werden ingevolge proces-verbaal van de buitengewone
alger"nene'.,ergaderlng der" aandeelhouders opgesteld door notaris Dir"k Seresia te Or¡erpelt op

15 december 201,0, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van !7 januari

201-l- onder n ummer 2OtI/01./ 17-008595.
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algemene vergadering der aandeelhouders opgesteld door notaris Dlrk Seresia te Overpelt op

9 oktober 2013, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van l-3 november
2013 onder nummer I3L71,394.
Waarvan de statuten gewijzigd werden ingevolge proces-verbaal van de buitengewone
algemene vergadering der aandeelhouders opgesteld door notaris Dirk Seresia te Overpelt op

24 juni20!5, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van22juli 2015 onder
nummer 1.51.05842.

Waarvan het kapitaal verhoogd en de statuten gewijzigd werden ingevolge proces-verbaal

van de raad van bestuur opgesteld door notaris Dirk Seresia te Overpelt op 30 oktober 2015,
bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 20 november 201-5 onder
nummer 15163188.
Waarvan de statuten gewijzigd werden ingevolge proces-verbaal van de buitengewone
algemene vergadering der aandeelhouders opgesteld door notaris Dirk Seresia te Overpelt op

28 november 201-8, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 21,

december 20L8 onder nummer L8I83127.
Waarvan de statuten gewijzigd werden ingevolge proces-verbaal van de buitengewone
algemene vergadering der aandeelhouders opgesteld door notaris Dirk Seresia te Overpelt op

27 juni20t9, nog neerte leggen ter bekendmaking in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

GECOÖRDIN EERDE STATUTEN

A. RECHTSVORM, NMM, BEHEERSOVERDRACHT DOEL, ZETEL.



Artikel 1- Rechtsvorm en naam

De vereniging is een intergemeentelijk samenwerkingsverband met rechtspersoonlijkheid, en

meer bepaald een opdrachthoudende vereniging (hierna de "vereniging"), zoals bedoeld in

artikel 398, 52, 3' van het decreel van 22 december 2017 over het lokaal bestuur (hierna:

decreet lokaal bestuur).
Zij is een publiekrechtelijke rechtspersoon met een rechtsvorm waarvan de kenmerken
vastgesteld zijn krachtens de bepalingen van het decreet lokaal bestuur,
Ongeacht haar doelstellingen hebben haar verbintenissen geen handelskarakter.
Zij draagt de naam "Limburg.net OV".
Artikel 2 - Toepasselijke regelgeving

De vereniging is onderworpen aan het decreet lokaal bestuur alsook aan artikel zesentwintig
van de wet van tweeëntwintig december negentlenhonderd zesentachtig betreffende de
intercommunales (hierna de "Organieke Wet"). Voor alles wat niet uitdrukkelijk is geregeld

door het decreet lokaal bestuur of de onderhavige statuten, zijn, in toepassing van artikel 397
van het decreet lokaal bestuur, de bepalingen uit het Wetboek van Vennootschappen, die
gelden voor de vennootschapsvorm van de coöperatieve vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid, va n toepassing.
Artikel 3 - Beheersoverdracht
ln toepassing van artikel 398 van het decreet lokaal bestuur vertrouwen de deelnemende
gemeenten aan de vereniging de uitvoering toe, binnen het kader van haar maatschappelijk
doel, van door de deelnemende gemeenten genomen beslissingen inzake het afvalbeheer, de

afvalverwijdering en -verwerking binnen de deelnemende gemeenten.
Binnen de grenzen van haar maatschappelijk doel, treedt de vereniging op in de plaats van de
deelnemende gemeenten. De deelnemende gemeenten doen afstand van hun beheers- en

reglementeringsrechten inzake de opdrachten of activiteiten die de vereniging in hun plaats

uitoefent. Zij ontzeggen zich het recht om de bedrijvigheden, waarvoor zij tot de vereniging
zijn toegetreden, in eigen beheer uit te oefenen dan wel de uitvoering ervan aan een private
of andere openbare entiteit toe te vertrouwen. lngevolge deze beheersoverdracht verbindt
elke deelnemende gemeente er zich toe, op eerste vraag van de raad van bestuur van de
vereniging, alle schikkingen te treffen om, voor de gehele bestaansduur van de vereniging,
alle op haar grondgebied opgehaalde afval uitsluitend aan de vereniging te zullen leveren.
Elke deelnemende gemeente verplicht er zich derhalve toe binnen een redelijke tijd na

bovengenoemde aanvraag, een einde te stellen aan alle door haar afgesloten contracten, die
voor haar rekening en op haar grondgebied dezelfde opdrachten of activiteiten toelaten als

deze uitgeoefend door de vereniging.
De deelnemende gemeenten zullen zich bovendien schikken naar de richtlijnen van de
vereniging betreffende de aard van het afval, de wijze van ophaling, alsook de aflevering en

het transport ervan.
De vereniging verbindt er zich op haar beurt toe te allen tijde de aangevoerde hoeveelheden
afval af te zullen nemen, binnen de grenzen van haar verwerkings- en afzetmogelijkheden.
Artikel 4 - Maatschappeliik doel
ln uitvoering van de door de deelnemende gemeenten te hare gunste gedane

beheersoverdracht, zoals omschreven in het vorige artikel, heeft de vereniging tot doel de
gemeentelijke bevoegdheden uit te voeren die betrekking hebben op het afvalbeheer, de

afvalverwijdering en -verwerking in de deelnemende gemeenten, met uitsluiting van de
gemeentelijke bevoegdheden tot vaststellen van retributies of het uitvaardigen van fiscale en
politionele maatregelen.



Het verenigingsdoel omvat tenminste:
a) de studie, de oprichting en de uitbating van een bedrijf tot het verwijderen, verwerken,

vervoeren, valoriseren en/of vernietigen van huishoudelijke afvalstoffen, met huishoudelijke
gelijkgestelde afvalstoffen en met huishoudelijke vergelijkbare industriële afvalstoffen,

opgehaald in de aangesloten gemeenten of aangevoerd door derden;
b) alle aanwending, gebruik en verwerking van het aangevoerde en aan de vereniging

afgestane afval volgens de thans al dan niet bekende verwerkingsmethodes;

c) de afzet van de al of niet verwerkte afvalstoffen en/of van alle producten die uit enige

verwerking of bewerking voortkomen;
d) het ophalen van afvalstoffen, hetzij in eigen beheer hetzij ter uitvoering gegeven aan

derden;
e) de organisatie van de selectieve inzameling, de afzet en de verwerking van recycleerbare

deelstromen van het huishoudelijk afval;

f) de inrichting, uitbreiding, aanpassing en uitbating van terreinen voor inzameling en opslag

van afvalstoffen;
g) het nemen en bevorderen van alle initiatieven of maatregelen ter beperking van de

afvalproductie of ter promotie van een duurzaam afvalbeheer, inbegrepen het sensibiliseren

en informeren van de bevolking der deelnemende gemeenten alsook van specifieke

doelgroepen omtrent alle aspecten van het afvalbeheer en - beleid;
h) het verrichten van alle handelingen, zowel geldelijke als andere, die rechtstreeks met het

doel van de vereniging verband houden.
De vereniging kan, ter verwezenlijking van haar doelstellingen:
a) samenwerken met andere, publiekrechtelijke of privaatrechtelijke rechtspersonen;

b) onverminderd hetgeen bepaald wordt in de artikelen 396 en 472 van het decreet lokaal

bestuur, deeinemen in andere intergemeentelijke samenwerkingsverbanderr nret

rechts pe rsoo n I ij kh eid ;

c) onverminderd artikel 472 van het decreet lokaal bestuur, deelnemen in publiekrechtelijke

of privaatrechteli.¡ke rechtspersonen die zelf niet de rechtsvorm van een opdrachthoudende
of dienstverlenende vereniging hebben aangenomen.
De vereniging heeft, in geval van samenwerking met een andere opdrachthoudende
vereniging, de mogelijkheid tot overdracht van de rechten waarover zij statutair beschikt ten
voordele van de opdrachthoudende vereniging waarmee een samenwerkingsovereenkomst
wordt afgesloten.
Zo de vereniging in voormelde vormen van samenwerking bepaalde van haar rechten

overdraagt, kan dit uitsluitend voor een termijn die niet verder reikt dan de termijn waarvoor
deze rechten haar zijn toegekend en voor zover de overdracht ervan onontbeerlijk is voor de

goede uitvoering van de voorschriften inzake het afvalstoffenbeleid in het Vlaamse Gewest.

Artikel 5 - Maatschappeliike zetel

De zetel van de vereniging is gevestigd te 3500 Hasselt, Gouverneur Verwilghensingel 32. De

zetel van de vereniging is steeds gevestigd op het grondgebied van een der deelnemende
gemeenten, in een gebouw dat de vereniging zelf of één der deelnemende gemeenten

toebehoort of dat één van hen ter beschikking heeft.
De raad van bestuur mag, naast de zetel van de vereniging, één of meer bedrijfszetels

vestigen, telkens gelegen op het grondgebied van een deelnemende gemeente.

De zetel van de vereniging kan door een beslissing van de algemene vergadering worden
overgebracht naar een ander gebouw, eveneens gelegen op het grondgebied van één der
deelnemende gemeenten, toebehorend aan of ter beschikking van de vereniging of één der



aangesloten gemeenten. ln dit geval, zorgt de raad van bestuur voor de bekendmaking van dit
besluit in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

Artikel 6 - Bestaansduur van de vereniging
De vereniging werd opgericht voor de duur van dertig jaar, te rekenen vanaf de onderhandse
oprichtingsakte dd. tien juni negentienhonderd vierenzeventig.
De duur van de vereniging werd verlengd met een periode van achttien jaar ingevolge de akte
van statutenwijzigingen, verleden op zevenentwintig juni tweeduizend en twee, waarbij de
bestaansduur van de vereniging werd gebracht op negen november tweeduizend negentien.
lngevolge de akte van statutenwijzigingen, verleden op zevenentwintig juni tweeduizend
negentien, wordt de duur van de vereniging met een tweede keer verlengd voor een periode
van achttien jaar, waardoor de bestaansduur van de vereniging verstrijkt op negen november
tweeduizend zevenendertig.
lndien de duur van de vereniging verstrijkt in de loop van een jaar waarin de verkiezingen
voor een algehele vernieuwing van de gemeenteraden worden georganiseerd, wordt over de
verlenging pas beslrst in het daaropvolgende jaar, zowel door de betrokken gemeenteraden
als door de eerste algemene vergadering in de loop van dat jaar. Zolang wordt de
oorspron kelijke du ur verlengd.
De vereniging mag slechts verbintenissen aangaan voor een termijn die haar eigen
bestaansperiode overschrijdt, wanneer zij al de nodige maatregelen treft, om de naleving van
deze verbintenissen te waarborgen en zonder de uitoefening van het recht van een
deelnemer om niet aan de verlenging deel te nemen, moeilijker of duurder te maken.
B. MAATSCHAPPELUK KAPITAAL, MNDELEN, BIJDRAGE IN DE KOSTEN

Artikel 7 - Maatschappeliik kapitaal

Het kapitaal van de vereniging omvat een vast gedeelte en een veranderlijk gedeelte.
Het is vertegenwoordigd door een veranderlijk aantal ondeelbare aandelen, met een
nominale waarde van dertig euro (30,00 €).
Het vast gedeelte van het maatschappelijk kapitaal mag nooit minder bedragen dan
tweehonderdvijftigd u izend eu ro (250.000,00 €).
De deelnemers kunnen worden vergoed voor hun inbreng en zij zijn slechts aansprakelijk ten
belope van hun inbreng.
De vereniging mag, wat het vast gedeelte van het kapitaal betreft, niet op haar eigen
aandelen inschrijven, zoals voorgeschreven in artikel 354 van het Wetboek van
Ven nootscha ppen.

De aandelen van de vereniging zijn op naam.

Er zijn twee categorieën van aandelen:
1) AANDELEN A: aandelen die toebehoren aan de deelnemers- gemeenten die lid zijn van de
vereniging;
2) AANDELEN F: aandelen die toebehoren aan deelnemers, andere dan de gemeenten op of
na 31,/12/2005.
De aandelen A en F hebben stemrecht.
lmmateriële inbrengen ter vertegenwoordiging van vermogensbestanddelen die niet volgens
economische maatstaven kunnen worden gewaardeerd, en inbrengen in natura, worden
gewaardeerd op grond van een verslag van de revisor.
Kapitaalstortingen dienen te gebeuren conform artikelen 397 t.e.m. 400 van het Wetboek van
Ven nootscha ppen.

Artikel 8 - Kapitaalsverhoging
Het vast gedeelte van het kapitaal kan enkel worden verhoogd of verminderd bij besluit van



de algemene vergadering dat genomen wordt met inachtneming van de voorschriften voor

een statutenwljziging en met naleving van de wettelijke vormvereisten in verband met de

vaststelling van een kapitaalverhoging en met het wettelijk minimum kapitaal.

Het veranderlijk gedeelte van het kapitaal wordt verhoogd of verminderd door toetreding,
respectievelijk uittreding of uitsluiting van deelnemers, bijstorting of terugneming van

inbrengen. Deze verrichtingen geschieden zonder dat de statuten dienen te worden
gewijzigd.

Artikel 9 - Kapitaa I oer inwoner
Het bedrag van het kapitaal dat door de deelnemende gemeenten geplaatst wordt, is bepaald

op dertig euro (30,00 €) per inwoner, overeenkomstig het officiële bevolkingscijfer van de

betrokken gemeente op het ogenblik van de toetreding.
Blj elke nieuwe gemeentelijke bestuursperiode kan de algemene vergadering, op voorstel van

de raad van bestuur, het bedrag van het geplaatste kapitaal van de deelnemende gemeenten

aarrpassen aan de evolutie van het officiële bevolkingscijfer.

Het officiële bevolkingscijfer wordt bepaald door de jongste gepubliceerde jaarlijkse statistiek
van het Rijksregister. Het bedrag van het kapitaal dat door de andere deelnemende
publiekrechtelijke personen, bij de oprichting van de vereniging of bij latere toetreding,
geplaatst wordt, wordt vastgesteld, op voorstel van de raad van bestuur, door de algemene

vergadering die beslist over de toetreding overeenkomstig artikel 39 van de statuten.
Artikel 10 - Volstorti ng van het kaoitaal

Op het ogenblik van de oprichting alsook bij latere toetredlng worden de aandelen die het

kapitaal vertegenwoordigen, door elk der deelnemers ten belope van minstens veertig (40%)

procent volgestort.
De raad van bestuur regelt de oproep tot volstorting van het geplaatst kapitaal, op een voor

alle deelnemers gelijke wijze, naargelang de behoeften van de vereniging en mits

voorafgaande kennisgeving aan de deelnemers van 6 maanden, hen bij aangetekende brief

betekend.
Wanneer de betalingen niet geschleden binnen de termijnen voorzien door de statuten of
vastgesteld door de raad van bestuur, zal in toepassing van artikel 23 van het Wetboek van

Vennootschappen, van rechtswege en zonder ingebrekestelling een intrest verschuldigd zijn

op de achterstallige betalingen, die gelijk is aan de wettelijke intrestvoet. De gedane

stortingen worden in de eerste plaats aangewend tot kwijting van de verschuldigde intresten.

Deze regeling geldt voor alle door de deelnemers aan de vereniging verschuldigde betalingen.

Artikel 11- Register der deelnemers
Conform artikel 451 van het decreet Lokaal bestuur dient bij de statuten steeds een register

gevoegd te worden, waarop iedere deelnemer is vermeld, met aanduiding van de aandelen

die hem zijn toegekend. ln dit register wordt eveneens vermeld welk aandeel door iedere

deelnemer werd geplaatst en welk bedrag per aandeel werd volstort.
Bij nieuwe toetreding, uitsluiting of bij wijziging van het geplaatste kapitaal zorgt de raad van

bestuur voor de aanpassing van het register der deelnemers.

Artikel 12 - Overdracht van aandelen

De aandelen kunnen slechts overgedragen worden onder deelnemers, beschikkende over

dezelfde reeks aandelen, mits toestemming van de algemene vergadering en indien de

overdracht van aandelen geen afbreuk doet aan de waarborg van goede uitvoering van de

verbintenissen. De algemene vergadering beslist met drie/vierde van de aanwezige stemmen

van de deelnemende gemeenten. De aandelen zijn niet aan derden overdraagbaar.

Artikel 13 - Biidraee in de werkineskosten



De verdeling van de kosten onder de deelnemende gemeenten wordt vastgesteld door de
raad van bestuur naargelang van de ontplooide algemene of bijzondere activiteiten:
o Een vast gedeelte, solidair berekend op basis van het aantal inwoners per l januari van

het jaar dat het boekjaar voorafgaat, tot dekking van de vaste kosten:

- desgevallend rekening houdend met verschillen die samengaan met
keuzemogelijkheden als deze zich voor inzamelsystemen voordoen;

- desgevallend inclusief de variabele kosten van een hoeveelheid afvalstoffen (dit is het
gemeentelijk q uotum per afva lstroom);

- desgevallend inclusief de waarde van het niet aangeleverde gedeelte onder het
quotum indien het een opbrengststroom betreft.

De vaste bijdrage wordt vastgelegd door de raad van bestuur en mag nlet meer bedragen dan
gemiddeld zeventig euro (70,00 €) per inwoner, individueel of op gezinsbasis aan te rekenen
en jaarlijks aanpasbaar volgens de stijging van de gezondheidsindex. Voor de berekening is de
basisindex deze van de maand december 2005 en de nieuwe index is deze van de maand
december voorafgaand aan het jaar waarin de indexaanpassing gebeurt.
o Een variabel gedeelte, eventueel vastgelegd per afvalstroom, tot dekklng van de variabele

kosten van de door de raad van bestuur vastgelegde afvalstromen, omgeslagen over de
deelnemende gemeenten in verhouding tot ieders aandeel in de voortgebrachte
hoeveelheid afvalstoffen en waarop eventuele door de raad van bestuur bepaalde
kortingen of toeslagen (bv. omwille van afwijkingen op solidariteit, op realistische
inzamelgewichten, misgelopen kortingen door toedoen van gemeenten,....) worden
verrekend.

Vanaf L/I/20t4 zullen de gemeenten die nalaten een afvalstroom en/of dienst in te brengen,
nadat zij hiertoe werden opgeroepen conform artikel 3 van onderhavige statuten, niet langer
aanspraak kunnen maken op een gedeelteli.¡ke terugstorting van de vaste werkingsbijdrage
conform het in de vorige alinea vermelde principe.
Naast de kosten van de algemene werking wordt jaarlijks ook per gemeente de bijdrage in de

werkingskosten van een geïndividualiseerde dienst (dit is een dienst van de vereniging die niet
gemeenschappelijk is voor alle aangesloten gemeenten), door de raad van bestuur vastgesteld.
De werkingskost van een geïndividualiseerde dienst kan enkel worden verdeeld onder de leden
die voor de betrokken dienst beroep doen op de vereniging.
Eventueel andere deelnemende leden verbinden zich ertoe een tussenkomst in de
werkingskosten te betalen waarvan de hoegrootheid bepaald wordt door de raad van
bestuur. De gevraagde tussenkomst mag nooit hoger zijn dan deze vermeld in de tweede
alinea van dit artikel.
De opdrachthoudende verenigingen waarmee overeenkomstig artikel 4 van de statuten een
samenwerkingsakkoord bestaat, verbinden er zich toe een tussenkomst in de werkingskosten
te betalen, waarvan de hoegrootheid bepaald wordt door de raad van bestuur. De gevraagde

tussenkomst mag nooit hoger zijn dan deze vermeld in de tweede alinea van dit artikel.
De vereniging mag provisies of voorafbetalingen op de werkingskosten vragen, op basis van
de ramingen, vastgesteld in de jaarlijkse begroting voor ontvangsten en uitgaven. Een

mogelijk tekort dient te worden bijgestort na goedkeuring der jaarrekening door de algemene
vergadering. Een mogelijk overschot op deze werkingsbijdragen kan worden terugbetaald
nadat hiertoe een voorstel is gedaan door de raad van bestuur en de terugbetaling is

goedgekeurd door de algemene vergadering.
Artikel 14 - Beperking van de verantwoordeliikheid der deelnemers



De deelnemers zijn slechts gehouden ten belope van het door hen in de vereniging geplaatst

kapitaal, van de eventueel door hen gestelde waarborgen en van de jaarlijkse door hen

verschuldigde bijdragen in de werkingskosten. De deelnemers zijn niet hoofdelijk
verantwoordelijk, onder elkaar noch t.a.v. de vereniging.

C. DE TOETREDING, HET ONTSLAG EN DE UITSLUITING VAN DEELNEMERS

Artikel 15 - Toetredine
Onverminderd hetgeen bepaald wordt in de artikelen 420 en 421, van het Decreet lokaal

bestuur staat de toetreding tot de vereniging open voor alle gemeenten en openbare

besturen die de statutaire en wettelijke verplichtingen willen naleven.

De algemene vergadering aanvaardt de toetreding met een meerderheid van drie vierden van

de aanwezige of vertegenwoordigde leden, voor zover de positieve stemmen de meerderheid

omvatten van de stemmen uitgebracht door de vertegenwoordigers van de aangesloten
gemeenten. Aan de toetreding of uitbreiding van aansluiting kan geen terugwerkende kracht

worcien verieenci.

De kosten van de toetreding, gemaakt in het belang van nieuwe deelnemers, zullen

uitsluitend door deze worden gedragen.

Bij toetreding na oprichting kan de algemene vergadering, op voorstel van de raad van

bestuur, de nieuwe deelnemers de betaling opleggen van een inkomgeld, rekening houdend

met het werkelijk netto actief van de verenlging en met de uitgaven die tot op dat ogenblik in

het belang van de vereniging werden gedaan.

Artikel 16 - idise uittredi np

Tijdens de door artikel 6 van de statuten vastgestelde bestaansduur van de vereniging is geen

uittreding mogelijk.
Artikel 17 - Uitsluitine
Elke deelnemer kan door de algemene vergadering, op voorstel van de raad van bestuur,

worden uitgesloten wegens behoorlijk vastgestelde niet-naleving der verbintenissen ten
opzichte van de vereniging.
ln dit geval wordt de betrokken deelnemer verzocht zijn opmerkingen schriftelijk te kennen te
geven aan de algemene vergadering, binnen één maand nadat een aangetekende brief met
het met redenen omkleed voorstel tot uitsluiting is verstuurd. lndien hij daarom verzoekt in

het geschrift dat zijn opmerkingen bevat, dient de betrokken deelnemer te worden gehoord.

Elk besluit tot uitsluiting wordt met redenen omkleed. Het besluit tot uitsluiting wordt aan de

betrokken deelnemer betekend bij aangetekende brief binnen de acht dagen na de beslissing.

Artikel 37t van het Wetboek van Vennootschappen vindt geen toepassing bij de uitsluiting
van een deelnemer.
De uitgesloten deelnemer komt terug in het volle bezit van de rechten waarvan hij afstand

heeft gedaan krachtens artikel 3 van de statuten, waarbij de overdracht van deze rechten

door de vereniging van rechtswege vervalt.
De uitgesloten deelnemer kan enkel aanspraak maken op zijn aandeel in de vereniging zoals

blijkt uit de balans van het boekjaar waarin de uitsluiting zich daadwerkelijk voltrekt.
De terugbetaling van bedoeld aandeel kan slechts plaats vinden na vereffening van alle

vergoedingen wegens kosten, schade en intresten, alsmede van de schulden of lasten welke

de uitgesloten deelnemer aan de vereniging mocht verschuldigd zijn.

De terugbetaling dient te gebeuren binnen het jaar volgend op het tijdstip waarop de

uitgesloten deelnemer ophoudt van de vereniging deel uit te maken. Gedurende deze termijn
zal de terug te betalen som geen intrest opbrengen.
Artikel 18 - Resister der deelnemers in seve I van toetredi ne of uitsl uitins



De toetreding of de uitsluiting van een deelnemer blijkt uit het register dat conform artikel
451van het decreet lokaal bestuur bij de statuten is gevoegd.

D. BESTUUR EN TOEZICHT

De raad van bestuur
Artikel 19 - Bevoeedheid

De vereniging wordt bestuurd door een raad van bestuur.
De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle beheers- en

beschikkingsdaden te stellen namens de vereniging.
De raad van bestuur is bevoegd voor alles wat niet uitdrukkelijk overeenkomstig het decreet
lokaal bestuur of krachtens de onderhavige statuten is voorbehouden aan de algemene
vergaderi ng.

De raad van bestuur vertegenwoordigt de vereniging ten aanzien van alle derde partijen. De

raad van bestuur vertegenwoordigt de vereniging tevens in rechte, als eiser of als verweerder.
Rechtszaken worden, in naam van de raad van bestuur, aanhangig gemaakt door de voorzitter
van de raad of diens plaatsvervanger.
De raad van bestuur kan bij gemotiveerd besluit leningen aangaan en giften of toelagen
ontvangen.
Alle akten die de vereniging tegenover derden binden, worden ondertekend door de
voorzitter en één van de ondervoorzitters van de raad van bestuur of bij hun afwezigheid of
onbeschikbaarheid door een ander lid van de raad van bestuur.
Documenten van dagelijks bestuur en de briefwisseling worden door de raad van bestuur
daartoe gemachtigde leidende personeelsleden ondertekend. Telkens wordt de hoedanigheid
van de ondertekenaar op de akte vermeld.
Onverminderd artikel 34 van deze statuten, roept de raad van bestuur, zo vaak als nodig
wordt geacht, de algemene vergadering bijeen. Tenzij statutair anders bepaald, wordt de
door de raad van bestuur vastgestelde agenda van de algemene vergadering,
vergezeld van de nodige documenten, uiterlijk dertig kalenderdagen voorafgaande aan de
bijeenkomst van de algemene vergadering, aan de deelnemers overgemaakt.
De raad van bestuur duidt in zijn schoot de kandidaten aan die de vereniging zullen
vertegenwoordigen in de bestuurs- en controleorganen van de rechtspersonen met wie in
uitvoering van artikel 4 van de statuten, een samenwerking wordt aangegaan.
De raad van bestuur is bevoegd voor alle personeelsaangelegenheden binnen de vereniging.
Conform artikel 458 van het decreet lokaal bestuur stelt de raad van bestuur, met
inachtneming van de beginselen van behoorlijk bestuur, een rechtspositieregeling, een
deontologische code en een arbeidsreglement voor het personeel van de vereniging op. Deze

documenten worden meegedeeld aan alle deelnemers en aan de toezichthoudende overheid.
Als zodanig bepaalt de raad van bestuur de taken van de leidende- en

managementspersoneelsleden in de vereniging. Deze functies zijn onverenigbaar met die van
bestuurder. Deze personeelsleden maken geen deel uit van de raad van bestuur. Zij mogen op
uitnodiging van de raad van bestuur de vergaderingen van de raad bijwonen met een
adviserende stem.
Met uitzondering van de leidende- en managementspersoneelsleden kan de raad van bestuur
haar bevoegdheid over alles wat betrekking heeft op de uitvoering van de
rechtspositieregeling, de deontologische code en het arbeidsreglement, in het kader van het
individuele personeelsbeheer, delegeren. Tevens kan zij het dagelijks personeelsbeheer, de
bevoegdheid voor het aanstellen en het ontslaan van het personeel, alsook de sanctie- en



tuchtbevoegdheid ten aanzien van het personeel toevertrouwen aan het personeelslid dat
aan het hoofd staat van het personeel van de vereniging.
Artikel 20 - Samenstelline raad van bestuur. noemins bestuurders en onverenisbaarheden

20.1 DE SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR

De raad van bestuur bestaat ult 15 stemgerechtigde leden, die allen natuurlijke personen zijn.

Van dit aantal leden mag maximaal twee derde van hetzelfde geslacht zijn.

Bij de samenstelling van de raad van bestuur streeft de algemene vergadering ernaar de

beschikbare mandaten evenwichtig te verdelen tussen grote en kleine gemeenten op het vlak

van het aantal inwoners.
20.2 DE VOORDRACHT VAN DE STEMGERECHTIGDE LEDEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR

Wanneer er stemgerechtigde leden van de raad van bestuur moeten worden aangeduid, dan

kan elke deelnemende gemeente een lijst van kandidaten voordragen
met hoogstens zoveel kandidaten als eraan te duiden stemgerechtigde leden in de raad van
L^^+.,..- -::-ue5Luur ¿uil,

Bij de samenstelling van deze lijst houdt iedere deelnemende gemeente rekening met
volgende criteria:
- maximaal twee derde van de leden van de raad van bestuur mogen van hetzelfde geslacht

zijn
- er wordt een evenwichtige verdeling nagestreefd tussen de leden van de raad van bestuur
uit grote en kleine gemeenten op het vlak van het aantal inwoners

De gemeentelijke deelnemers kunnen in beginsel enkel gemeenteraadsleden, schepenen of
burgemeesters van de deelnemende gemeenten voor het ambt van bestuurder voordragen.

lndien de gemeenteraad van een gemeentelijke deelnemer kandidaat-bestuurders voordraagt
die geen lid zijn van de gemeente- of districtsraad, noch het ambt van burgemeester of
schepen waarnemen, maar van wie de deskundigheid met betrekking tot de statutair
bepaalde doelstellingen manifest aantoonbaar is, wordt deze voordracht uitdrukkelijk
gemotiveerd conform artikel 434van het decreet lokaal bestuur.
ledere bestuurder dle op deze manier is voorgedragen en door de algemene vergadering

wordt benoemd, beschikt over één stem binnen de raad van bestuur.
20.3 DE BENOEMING, DE AFZETTING EN DE VERVANGING VAN DE STEMGERECHTIGDE LEDEN

VAN DE RAAD VAN BESTUUR

De algemene vergadering benoemt de leden van de raad van bestuur bij geheime stemming.

De algemene vergadering kan de leden van de raad van bestuur in een geheime stemming
afzetten.
Wanneer een mandaat van bestuurder openvalt, zal in zijn voorlopige vervanging worden
voorzien bij besluit van de raad van bestuur.
Bij de voorlopige vervanging zorgt de raad van bestuur ervoor dat de samenstellingscriteria in

artikel 20.2 gerespecteerd bl ijven.

De eerstvolgende algemene vergadering na het openvallen van het mandaat, benoemt een

nieuw lid van de raad van bestuur, die het mandaat voltooit van de bestuurder wiens

mandaat is opengevallen.
Een voorgedragen kandidaat woont, als waarnemer, de raden van bestuur bij tot aan de

volgende algemene vergadering waarin de benoeming wordt voorgelegd.

20.4 ONVERENIGBAARHEDEN

Bij de voordracht van de kandidaat-bestuurders houden de deelnemers rekening met de

volgende onverenigbaarheden. Onverminderd andere wettelijke of decretale bepalingen die



van toepassing zijn op de mandaten in de vereniging, bestaat er een onverenigbaarheid
tussen het mandaat van bestuurder en de volgende ambten, functies of mandaten:
a) lid van een regering, zowel op federaal niveau als op niveau van de gewesten en
gemeenschappen;

b) lid van een wetgevende vergadering, zowel op federaal niveau als op niveau van de
gewesten en gemeenschappen;

c) lid van het Europees Parlement en van de Europese Commissie;

d) provinciegouverneur of adjunct van de gouverneur van Vlaams-BrabanU

e) a rrond issementscom m issa ris of adj u ncta rrond issementscom m issa ris;

f) provinciegriffier;
g) l¡d van een bestuurs- of controleorgaan in of werknemer van een privaatrechtelijke
rechtspersoon die activiteiten uitoefent in dezelfde beleidsdomeinen als de vereniging;
h) behoudens wat bepaald is in artikel 434,9 2, tweede lid decreet lokaal bestuur, werknemer
van een deelnemend openbaar bestuur, of van een administratie die is belast met hetzij de
uitoefening van het gewoon toezicht op de lokale besturen, hetzij de uitoefening van een
specifiek toezicht op grond van de doelstellingen van vereniging.
Bij de voordracht van de kandidaat-bestuurders houden de deelnemers rekening met de
onverenigbaarheden zoals vastgelegd in het decreet lokaal bestuur of andere wettelijke
bepalingen.
Artikel 21 - Afgevaardigden in de raad van bestuur met raadgevende stem
Conform artikel 440 laatste lid van het Decreet Lokaal bestuur wordt aan de vergaderingen
van de raad van bestuurdeelgenomen doorten hoogste drie gemeenteraadsleden, die in hun
gemeente verkozen zijn op een lijst waarvan geen enkele verkozene in hun gemeente deel
uitmaakt van het college van burgemeester en schepenen.
Deze afgevaardigden moeten verkozen zijn op een lijst die in minstens 3 deelnemende
gemeenten in de gemeenteraad verkozenen heeft en welke lijst geen afgevaardigden heeft in
de raad van bestuur conform artikel 20.

Per bedoelde lijst kan er slechts één dergelijke afgevaardigde op grond van dit artikel
deelnemen aan de raad van bestuur.
Elke deelnemende gemeente mag dergelijke afgevaardigden voordragen. lndien er meerdere
kandidaten worden voorgedragen dan volgens dit artikel mogelijk is of indien er meerdere
kandidaten voor dezelfde lijst worden voorgedragen, beslist de algemene vergadering bij
gewone meerderheid welk voorgedragen gemeenteraadslid op grond van deze bepaling zal

deelnemen aan de vergaderingen van de raad van bestuur.
Deze afgevaardigden nemen deel aan de vergaderingen van de raad van bestuur met
raadgevende stem.
Deze afgevaardigden tellen niet mee om het aantal leden van de raad van bestuur conform
artikel 20.1 te bepalen en zij tellen niet mee voor de berekening van een eventueel
aanwezigheidsquorum.
De artikelen 20.3, 20.4, 24 en 25 zijn mutatis mutandis van overeenkomstige toepassing op
deze afgevaardigden, uitgezonderd de uitdrukkelijke afwijkingen vastgesteld in dit artikel.
Naast de redenen waarom de bestuurders ambtshalve ontslagnemend zijn zoals vermeld in

artikel 24 is een afgevaardigde met raadgevende stem evenzeer ambtshalve ontslagnemend
zodra hij niet meer voldoet aan de hierboven vermelde voordrachtcriteria.
lngeval een afgevaardigde met raadgevende stem moet worden vervangen om eender welke
redenen hebben alle deelnemende gemeenten het recht om een afgevaardigde



ter vervanging voor te dragen. De hierboven vermelde voordrachtregeling
benoemingswijze is van overeenkomstige toepassing.
Artikel 22 - Y oorzitter- en ondervoo rzitterschao van de raad

De raad van bestuur verkiest onder zijn stemgerechtlgde leden één voorzitter en twee
ondervoo rzitters.
Het voorzitterschap van de raad van bestuur wordt steeds effectief uitgeoefend door een op

voordracht van de deelnemende gemeenten benoemd lid van de raad van bestuur, dat
binnen een deelnemende gemeente tevens de functie van gemeenteraadslid, burgemeester

of schepen waarneemt.
Bij afwezigheid van de voorzitter wordt de raad van bestuur voorgezeten door één van beide

ondervoorzitters en bij ontstentenis het oudste bestuurslid voorgedragen door gemeenten-

deelnemers. ln elk geval is het feitelijk voorzitterschap steeds voorbehouden aan een

afgevaardigde van een gemeente-deelnemer.
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herkiesbaar.
De functie van voorzitter en ondervoorzitter neemt van rechtswege een einde op het

ogenblik dat de titularis niet langer het mandaat van bestuurder waarneemt.
De raad van bestuur benoemt tevens een secretaris, buiten de raad, en zonder beperking van

duur.
Artikel 23 Werkins van de raad Aanwezishe ids- en meerderheidsouorums

VolmachtverleninÊ
De rood van bestuur vergodert op uitnodiging von de voorzitter of, bij ontstentenis, ven een

ondervoorzitter. De voorzitter is ertoe gehouden de raad van bestuur tenminste zes maal per
jaor bijeen te roepen.

De road wordt ombtsholve samengeroepen wonneer ten minste vijf bestuurders hiertoe de

wens uiten.

Behalve bij hoogdringendheid, worden de uitnodigingen tot de raad von bestuur, met
vermelding von de ogendøpunten aan de bestuurders verzonden ten minste zeven dogen voor
de dotum van de bijeenkomst von de rood.

De vergaderingen van de raod worden gehouden op de zetel vqn de vereniging of op een

andere ploats, die don duidelijk op de uitnodiging vermeld staqt.
De vergaderingen van de road van bestuur zijn niet openboar.

De raad van bestuur beraadslaagt en beslist slechts geldig wanneer een gewone meerderheid

van zijn leden alsook van de bestuurders benoemd op voordracht van de gemeenten-

deelnemers aanwezig is.

lndien op een zitting van de raad de bestuurders niet in voldoende aantal aanwezig zijn, zoals

hlerboven voorgeschreven, wordt binnen de veertien dagen een nieuwe vergadering

bijeengeroepen, bij middel van een aangetekende brief. De raad kan dan geldig besluiten, wat
ook het getal der aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders moge zijn, doch enkel voor de

punten die bij de eerste bijeenroeping al op de agenda van de raad stonden, en voor zover de

punten geen statutenwijziging betreffen. De beschikkingen van dit artikel dienen in
herinnering te worden gebracht bij elke bijeenroeping tot de vergadering van de raad van

bestu u r.

ledere bestuurder beschikt over één stem. De besluiten van de raad worden bij eenvoudige

meerderheid van stemmen genomen, op voorwaarde dat deze meerderheid bereikt wordt,
zowel op het totale ledenaantal als binnen de groep van bestuurders benoemd op voordracht
van de gemeenten-deelnemers.

en



Bij staking van stemmen is de stem van de bestuurder, die de vergadering voorzit, beslissend.
De leden van de raad van bestuur kunnen aan andere leden
van de raad een schriftelijke volmacht geven om hen te vertegenwoordigen voor een
welbepaalde vergadering van de

raad. De volmachtgever en de volmachtdrager moeten tot dezelfde categorie van deelnemers
behoren. Niemand kan drager zijn van meer dan één volmacht. De volmachtbrief dient te
vermelden op wiens naam de volmacht wordt gesteld en voor welke punten van de dagorde
de volmacht wordt gegeven. De volmachtbrief moet vóór de opening van de aangehaalde
vergadering in het bezit zijn van de voorzitter.
Artikel 24 - Duur mandaat bestuurders
De bestuurders worden benoemd voor een termijn van zes jaar.

Het mandaat neemt een einde onmiddellijk na de zesde jaarvergadering gehouden na hun
benoeming. De aftredende bestuurders zijn herkiesbaar. Aan de oorspronkelijke bestuurders
kan kwijting worden verleend door de algemene vergadering bij goedkeuring van de
jaa rreken i ng.

Alle bestuurders zijn ambtshalve ontslagnemend:
a) Na de eerste algemene vergadering volgend op de vernieuwing van de gemeenteraden. ln
dit geval moet binnen de eerste drie maanden van het jaar volgend op dat van de
verkiezingen, een algemene vergadering worden bijeengeroepen waarbij tot een algehele
vervanging van de raad van bestuur wordt overgegaan, voor zover de raden van de in de
vereniging deelnemende besturen die de voordracht der bestuurders moeten doen, reeds in
hun nieuwe samenstelling vergaderd hebben. ls dat niet het geval, dan worden de betrokken
nieuwe bestuurders benoemd door de algemene vergadering waarvan sprake in artikel 454
van het decreet lokaal bestuur, dewelke tevens kwijting verleent aan de bestuurders die het
voorgaande boekjaar in functie waren en die tot dan verantwoordelijkheid blijven dragen
overeenkomstig artikel 438 van het decreet lokaal bestuur;
b) Onmiddellijk nadat zij het openbaar mandaat, dat zij bij hun benoeming bekleedden, om
enige andere reden dan onder a) verloren hebben.
c) Wanneer zij niet langer het vertrouwen genieten van de deelnemer die hen heeft
voorgedragen, doch slechts vanaf het ogenblik waarop door deze laatste een nieuwe
kandidaat wordt voorged ragen.

Artikel 25 - Verantwoordeliikheid bestuurder en belangenconflicten
De bestuurders zijn niet persoonlijk gebonden door de verbintenissen van de vereniging. De

bestuurders zijn overeenkomstig het gemeen recht verantwoordelijk voor de vervulling van
de taak die hen is opgedragen en zijn aansprakelijk zonder hoofdelijkheid voor de
tekortkomingen in de normale uitoefening van hun bestuur.
De leden van de raad van bestuur mogen zich niet bevinden in één van de toestanden zoals

vermeld in artikel 439 van het decreet lokaal bestuur.
De bestuurder die handelt tegen deze verboden wordt van rechtswege als ontslagnemend en

niet herkiesbaar beschouwd. De algemene vergadering bevestigt dit feit bij een met redenen
omkleed besluit.
Artikel 26 - Verslag aan de gemeenteraden

Een lid van de raad van bestuur of een door de raad van bestuur hiertoe gemandateerde
brengt minstens tweemaal per jaar, tijdens een openbare vergadering van de gemeenteraad
van elk van de deelnemende gemeenten, verslag uit over de uitoefening van de
bevoegdheden en taken van de raad van bestuur, en verstrekt toelichting bij het beleid van
de vereniging.



De raad van bestuur bepaalt in haar intern reglement voor elke deelnemende gemeente welk

lid van de raad van bestuur of welke gemandateerde deze taak zal uitvoeren.

Artikel 27 - Presentieselden

De leden van de raad van bestuur kunnen per bijgewoonde vergadering een presentiegeld

ontvangen dat ten hoogste gelijk is aan het hoogste bedrag dat uitkeerbaar is aan een

gemeenteraadslid voor een gemeenteraadszitting in een van de deelnemende gemeenten.

De algemene vergadering bepaalt het presentiegeld en, binnen de perken en overeenkomstig

de toekenningsvoorwaarden die vastgesteld zijn door de Vlaamse Regering, de andere

vergoedingen die in het kader van de bestuurlijke werking van de dienstverlenende of de

opdrachthoudende vereniging kunnen worden toegekend.
Het aantal vergaderingen van de raad van bestuur waarvoor de leden aanspraak kunnen

maken op een vergoeding wordt jaarlijks begrensd op 18 vergaderingen.

Jaarlijks wordt een per mandataris geïndividualiseerd overzicht van de vergoedingen en
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gevoegd die aan de deelnemende gemeenten worden bezorgd, overeenkomstig artikel 454

van het decreet lokaal bestuur. Dat overzicht bevat, in voorkomend geval, ook de

vergoedingen en presentiegelden die werden ontvangen vanwege de publiekrechtelijke of
privaatrechtelijke rechtspersonen waarin de dienstverlenende of opdrachthoudende
vereniging rechtstreeks of onrechtstreeks deelneemt, overeenkomstig artikel 472 van hel
decreet lokaal bestuur.
De overzichten, hierboven vermeld, worden ook bezorgd aan de toezichthoudende overheid,

vermeld in artikel 461 van het decreet lokaal bestuur.
Artikel 28 - Notulen
De beslissingen van de raad van bestuur blijken uit de notulen van de beraadslagingen. De

notulen worden ondertekend door de voorzitter of diens plaatsvervanger en de secretaris van

de raad van bestuur.
De notulen worden op de volgende vergadering van de raad als eerste punt van de agenda,

aan de leden van het betrokken orgaan ter goedkeuring voorgelegd.

De ondertekende notulen worden op de zetel van de vennootschap bewaard op de daartoe

meest geëigende manier;
De uittreksels, verzendingen en kopieën van de notulen worden door de voorzitter of diens

plaatsverva nger e n de secreta ris ondertekend.
De gedetailleerde notulen van de raad van bestuur en van het met in bijlage het stemgedrag

van de individuele leden alsook alle documenten waarnaar in de notulen verwezen wordt,
liggen ter inzage van de gemeenteraadsleden op het secretariaat van de deelnemende
gemeenten, onverminderd de decretale bepalingen inzake de openbaarheid van bestuur.

Van de besluiten van de raad van bestuur wordt binnen tien dagen na het nemen van het
besluit een lijst met een beknopte omschrijving van de daarin geregelde aangelegenheden

bekendgemaakt door middel van de webtoepasslng overeenkomstig
artikel 466 van het decreet lokaal bestuur.
Het algemeen comité
Artikel 29 - Samenstelling werking en bevoegdheid vathet algemeen comité
Conform artikel 442 decreet lokaal bestuur zal in de vereniging een algemeen comité
werkzaam zijn om de verbinding en het overleg tussen de raad van bestuur en de

deelnemende gemeenten te faciliteren en te stroomlijnen.
Het algemeen comité bestaat uit afgevaardigden van de gemeenten waarbij elke gemeente

één afgevaardigde heeft.



De gemeentelijke afgevaardigden worden, bij geheime stemming, aangeduid door de
algemene vergadering op voordracht van de deelnemende gemeenten. Elke deelnemende
gemeente mag één vertegenwoordiger voordragen die namens haar in het algemeen comité
zetelt. Het voorgedragen lid moet een natuurlijke persoon zijn die in de gemeente lid is van
het college van burgemeester en schepenen. Daarnaast duidt elke deelnemende gemeente
een vaste plaatsvervanger aan voor het voorgedragen lid.
De leden van het algemeen comité ontvangen geen vergoeding voor hun prestaties als lid van
het algemeen comité.
De voorzitter en de 2 ondervoorzitters van de raad van bestuur nemen deel aan het algemeen
comité dat tevens wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur. Bij

afwezigheid van de voorzitter wordt hij vervangen door een van beide ondervoorzitters.
Er bestaat geen onverenigbaarheid tussen de leden van het algemeen comité en de raad van
bestuur.
Het algemeen comité bepaalt haar werking in een huishoudelijk reglement.
Het algemeen comité vergadert naar noodwendigheid en volgens oproeping door de
voorzitter minstens 2 maal per kalenderjaar of telkens wanneer minstens 5 leden de
voorzitter om een vergadering verzoeken.
De voorzitter staat in voor de behoorlijke en tijdige oproeping van de leden van het algemeen
comité. De zittingen van het algemeen comité zijn niet openbaar.
De vergaderingen van het algemeen comité zijn niet openbaar.
Het algemeen comité bepaalt of, hoeveel en welke leden van het leidinggevend personeel
haar vergaderingen mogen bijwonen met raadgevende stem. Zo nodig kan het algemeen
comité zich laten bijstaan door technische deskundigen.
Vijf of meer leden van het algemeen comité gezamenlijk optredend, kunnen een agendapunt
ter behandeling of een beslissing ter revisie agenderen op een raad van bestuur.
Het gezamenlijk ondertekend verzoek wordt minimaal 8 werkdagen voor de vergadering van
de raad van bestuurwaarom men het puntwenstte agenderen, aan devoorzittervan de raad
van bestuur bezorgd.
Artikel 30 - Duur mandaat - onverenigbaarheden - belangenconflicten
De bepalingen die voor de leden van de Raad van bestuur gelden m.b.t. de duur van hun
mandaat, hun onverenigbaarheden en de belangenconflictregeling gelden mutatis
mutandis voor de leden van het algemeen comité.
Artikel 31 - Presentieeelden

Geschrapt
De commissaris
Artikel 32 -Aanstelline en bezoldigine
De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid - vanuit
het oogpunt van Deel 3, Titel 3 van het decreet lokaal bestuur en van de statuten - van de
verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt uitgeoefend door een of meerdere
commissarissen.
Onverminderd de toepassing van artikelen 130 tot en met l-40 van het Wetboek van
Vennootschappen, worden de commissarissen benoemd door de algemene vergadering, voor
een verlengbare periode van drie jaar, onder de leden van het lnstituut van Bedrijfsrevisoren.
De algemene vergadering stelt tevens de bezoldiging van de commissarissen vast.
Valt een mandaat van commissaris open, dan kan de raad van bestuur voorlopig in de
vervanging voorzien tot de eerstvolgende algemene vergadering.
Artikel 33 - Opdracht



De commissarissen zijn onderworpen oan de wettelijke en reglementoire bepolingen die het
ombt en hun bevoegdheid regelen.

De commissarissen hebben een onbeperkt recht van toezicht en controle op alle bewerkingen

van de vereniging. Zij kunnen, zonder deze te verplaatsen, kennis nemen van de boekhouding,

de briefwisseling, de notulen en in het algemeen, van alle documenten van de vereniging. De

commissaris stelt jaarlijks een verslag op voor de jaarvergadering.

Artikel 34 - Bevoegdheid tot samenroepen algemene vergadering

De commissarissen kunnen zelf b¡j aangetekende brief de algemene vergadering

samenroepen, indien de raad van bestuur nalaat ditte doen binnen de dertig dagen nadat de

commissarissen de raad hierom hebben verzocht.

E. DE ALGEMENE VERGADERING

Artikel 35 - Bevoeedheid

Onverminderd de bepalingen van artikel L9 van deze statuten, is de algemene vergadering
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weerslag hebben op het bestaan van de vereniging, op haar werking of op de verbintenissen

van de deelnemers, dienen door de algemene vergadering te worden behandeld.

De algemene vergadering stelt een code van goed bestuur op, zoals bedoeld in artikel 434, 55

van het decreet lokaal bestuur en deelt deze mee aan de toezichthoudende overheid.

De algemene vergadering, regelmatig samengesteld, vertegenwoordigt de totaliteit van de

aandelen en haar besluiten zijn bijgevolg, binnen de perken van de wet en onderhavige

statuten, bindend voor alle deelnemers, zelfs voor degenen die op de vergadering tegen

stemden of erop afwezig waren.
Artikel 36 - Oproeping en regelmatige samenstelling
Onverminderd artikel 34 van deze statuten, roept de raad van bestuur de algemene

vergadering samen.

Wanneer deelnemers die samen tenminste een vierde van het geplaatst kapitaal

vertegenwoordigen de raad van bestuur daartoe verzoeken, dient deze binnen de dertig
kalenderdagen de algemene vergadering in een bijzondere zitting bijeen te roepen. Voormeld

verzoekschrift moet de op de agenda te brengen punten vermelden.

Tenzij anders voorgeschreven bij wet of in deze statuten, moeten de oproepingsbrieven

uiterlijk dertig kalenderdagen vóór de algemene vergadering, per aangetekende brief,

verzonden worden aan alle deelnemers. De oproepingsbrieven dienen vergezeld te zijn van

een agenda, bevattende alle op de vergadering te behandelen punten alsook van alle stukken

die door de raad van bestuur ter beschikking of ter beraadslaging aan de deelnemers moeten

worden voorgelegd.
Onverminderd hetgeen volgt, kan de algemene vergadering geen stemming houden over

agendapunten die minder dan dertig dagen vóór de vergadering aan de agenda werden

toegevoegd. De algemene vergadering neemt slechts akte van deze agendapunten.

Drie of meer deelnemers die samen minstens één vierde van de aandelen bezitten, hebben

het recht bijkomende punten op de agenda te brengen, op voorwaarde dat zij veertien

kalenderdagen vóór de algemene vergadering de raad van bestuur daartoe verzoeken. ln dat
geval zal de raad een aanvullende agenda aan de deelnemers toezenden, en dit minstens

zeven kalenderdagen vóór de datum van de algemene vergadering. De algemene vergadering

kan over deze bijkomende agendapunten enkel beraadslagen doch niet stemmen.

De volmachten en de voorgedragen kandidaturen waarvan sprake in deze statuten, moeten

ten minste vijf kalenderdagen vóór de datum van de algemene vergadering aan de raad van

bestuur worden meegedeeld. De voorzitter van de algemene vergadering mag nochtans bij



een bijzonder besluit, dat voor allen gelijk geldt, laattijdig ingediende volmachten aanvaarden.
De algemene vergadering is samengesteld uit vertegenwoordigers van de deelnemers. De

leden van de raad van bestuur en het leidinggevend personeel zoals bepaald in artikel 20,
kunnen de algemene vergadering bijwonen, hebben geen stemrecht, doch beschikken over
een raadgevende stem.

Tenzij anders voorgeschreven bij wet of in deze statuten, is de algemene vergadering
regelmatig samengesteld, ongeacht het aantal aanwezige deelnemers, indien minstens de
helft van het geplaatste kapitaal erop vertegenwoordigd is en de deelnemende gemeenten er
over een gewone meerderheid onder de aanwezige stemmen kunnen beschikken.
Worden deze quota niet gehaald, dan wordt binnen de dertig kalenderdagen een nieuwe
algemene vergadering samengeroepen, waarbij in de oproepingsbrief uitdrukkelijk naar dit
artikel van de statuten wordt verwezen. De aldus opgeroepen algemene vergadering kan dan,
ongeacht het erop vertegenwoordigde kapitaal, geldig besluiten over die agendapunten die
voor een tweede maal op de agenda voorkomen.
Artikel 37 - Vertegenwoordiging van de deelnemers op de alFemene vergaderinF -
Onverenigbaarheden
De vertegenwoordigers van de gemeenten-deelnemers worden rechtstreeks door de
respectieve gemeenteraden aangewezen onder de gemeenteraadsleden, de burgemeester of
de schepenen van de betrokken gemeente.

De vertegenwoordigers van de niet-gemeentelijke deelnemers worden aangeduid door de
organen, die krachtens de toepasselijke wettelijke, reglementaire of statutalre bepalingen,
bevoegd zijn over deelname of toetreding in de vereniging te beslissen.
De procedure tot de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger(s) wordt
herhaald voor elke algemene vergadering.
Elk aandeel geeft recht op één stem in de vergadering.
De gemeenten zullen steeds beschikken over de meerderheid van de stemmen. lndien nodig
zal het aantal stemmen toegewezen aan de andere deelnemers proportioneel aan hun
kapitaalplaatslng verminderd worden. Geen deelnemer kan beschikken over een aantal
stemmen dat hoger ligt dan de helft van het totale aantal stemmen.
De vertegenwoordigers van de deelnemers moeten drager zijn van een schriftelijke volmacht.
De volmacht moet het aantal aandelen, en dus het aantal stemmen, vermelden waarvoor
iedere vertegenwoordiger optreedt.
Alvorens de vergadering bij te wonen ondertekenen de vertegenwoordigers van de
deelnemers een aanwezigheidslijst. Deze lijst wordt door de voorzitter van de vergadering
echt verklaard en bij de notulen van de vergadering gevoegd.

Elke niet-gemeentelijke deelnemer wordt vertegenwoordigd door één persoon. De
gemeenten-deelnemers laten zich vertegenwoordigen door ten minste één persoon.
Het aantal vertegenwoordigers dat een gemeente-deelnemer kan afvaardigden om te zetelen
in de algemene vergadering wordt bepaald door de bevoegde gemeenteraad aan de hand van
twee, voor alle deelnemende gemeenten op dezelfde wijze geldende, criteria, waarmee in
gelijke mate rekening moet worden gehouden: de omvang van het bevolkingscijfer, zoals

bedoeld in artikel 9 van deze statuten en de door de betrokken gemeente-deelnemer
verrichte ka pitaalsinbreng.

Daarom vermeldt de oproeping voor de algemene vergadering voor iedere gemeente-
deelnemer de nodige cijfergegevens, aan de hand van de laatst gepubliceerde
bevolklngscijfers en van de laatst goedgekeurde jaarrekeningen.

Gemeenten-deelnemers met meer dan dertigduizend (30.000) aandelen -referentiepunt voor



het ingebrachte kapitaal en het aantal gemeentelijke inwoners- kunnen per begonnen schijf
van dertigduizend (30.000) inwoners en dertigduizend (30.000) aandelen boven de grens van

dertigduizend (30.000) aandelen, één bijkomende vertegenwoordiger afvaardigen.

De gemeenteraad bepaalt het aantal stemmen waarover elk van de door haar aangeduide

vertegenwoordigers beschikt, zonder dat hierdoor het totale aantal stemmen waarover de

gemeente krachtens deze statuten beschikt, overschreden kan worden. 7o de gemeenteraad

niet voorziet in een verdeling, worden de aan de deelnemer toegekende stemmen evenredig

verdeeld onder diens vertegenwoordigers. De niet te verdelen aandelen worden toegewezen

door lottrekking.
De gemeenteraden wijzen voor ieder'e algemene vergadering opnieuw het aantal stemmen

toe per vertegenwoordiger die ze hebben aangesteld voor de algemene vergadering. De

gemeenteraden kunnen plaatsvervangers aanwijzen voor iedere vertegenwoordiger die ze

hebben aangesteld op de algemene vergadering.
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schriftelijke volmacht geven om hen te vertegenwoordigen voor één welbepaalde

vergadering.
Er bestaat een onverenigbaarheid tussen het mandaat van vertegenwoordiger op de

algemene vergadering en dat van lid van één van de andere organen. De onverenigbaarheden

die bepaald zijn in artikel 20 van deze statuten zijn eveneens van toepassing op de

vertegenwoord ige rs op de a lgemene ve rgaderi n g.

Artikel 38 - Voorzitterschap en secretariaat van de vergaderinF

De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of
diens plaatsvervanger zoals bepaald in artikel 22van deze statuten.
De voorzitter van de algemene vergadering stelt de secretaris en stemopnemers van de

vergadering aan.

Artikel 39 - Werking van de algemene vergadering

De algemene vergaderingen van de vereniging zijn openbaar.

De besluiten van een rechtsgeldig samengestelde algemene vergadering worden genomen bij

eenvoudige meerderheid van stemmen, behalve wanneer door de wet of door deze statuten
een andere meerderheid is vereist.
De beslissingen van de algemene vergadering zijn pas geldig indien zij, behalve de vereiste

meerderheid van de uitgebrachte stemmen, ook de eenvoudige meerderheid van de

stemmen van de aanwezige vertegenwoordigers van de deelnemende gemeenten hebben

verkregen, behalve wanneer door de wet of door deze statuten een andere meerderheid

onder de gemeentelijke deelnemers wordt vereist.

Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.
De algemene vergadering besluit bij meerderheid van drie vierde van de door de

vertegenwoordigde leden uitgebrachte stemmen, alsook bij eenvoudige meerderheid van de

door de gemeentelijke vertegenwoordigers uitgebrachte stemmen over :

a) De toetreding, het ontslag en de uitsluiting van deelnemers;

b) De overdracht van aandelen onder de deelnemers;
c) De samenwerking met andere rechtspersonen zoals bedoeld in artikel 4 van deze

statuten;
d) De verhoging van het geplaatst kapitaal.

Voor verkiezingen, benoemingen en afzettingen van bestuurders wordt de eenvoudige

meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen vereist. Wordt die niet bekomen bij de

eerste stemming over een benoeming of verkiezing, dan wordt een nieuwe verkiezing



gehouden tussen de twee kandidaten die het grootste aantal stemmen bekomen hebben.
lngeval van staking van stemmen is de oudste kandidaat verkozen.
De algemene vergadering beslist of tegen de bestuurders of de commissarissen een
vennootschapsvordering moet worden ingesteld, zoals bedoeld in artikel 4l-5 van het
Wetboek van Vennootschappen. Zij kan één of meer lasthebbers aanstellen voor de
uitvoering van die beslissing.
Artikel 40 -Jaarvergadering en iaarliikse buitengewone algemene vergadering
Elk jaar dient een algemene vergadering, jaarvergadering genoemd, te worden
samengeroepen, zo niet vergadert deze van rechtswege. ln beide gevallen vindt de
vergadering plaats ten laatste op dertig juni. De jaarvergadering vindt plaats op de zetel van
de vereniging of in enig ander lokaal in haar werkingsgebied, vermeld in de oproepingsbrief.
De jaarvergadering stelt de jaarrekening van de vereniging vast aan de hand van de verslagen
van de raad van bestuur en van de commissaris. Deze verslagen worden samen met de
oproeping voor de jaarvergadering ter beschikking gesteld van de deelnemers, teneinde deze
toe te laten het mandaat van hun vertegenwoordigers ter zake te bepalen.
lndien de jaarrekening om welke reden dan ook niet wordt vastgesteld op de jaarvergadering,

wordt binnen de negentig kalenderdagen een nieuwe algemene vergadering bijeengeroepen,
waaraan de gewijzigde jaarrekening, met naleving van dezelfde procedure, wordt voorgelegd.
Bij herhaalde niet-vaststelling is artikel 465 van het decreet lokaal bestuur van toepassing.
De raad van bestuur heeft het recht, tijdens de zitting van de algemene vergadering, de
beslissing met betrekking tot de goedkeuring van de jaarrekening, drie weken uit te stellen.
Deze verdaging doet geen afbreuk aan de andere genomen besluiten, behoudens
andersluidende beslissing van de algemene vergadering hieromtrent. De volgende
vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief vast te stellen. ln dlt geval blijven de
aanstelling en volmachten van de deelnemers geldig om deel te nemen aan de tweede
vergadering.
De jaarrekeningen worden, binnen een termijn van dertig kalenderdagen na hun goedkeuring
door de jaarvergadering, door de raad van bestuur neergelegd bij de Natlonale Bank van
België, met vermelding dat ze nog onderworpen zijn aan het administratief toezicht. Binnen
een termijn van dertig kalenderdagen wordt de Nationale Bank van België op de hoogte
gebracht van het verstrijken van de in het voorgaande lid bepaalde termijn. Desgevallend is

artikel l-5 van het Wetboek van Vennootschappen op deze neerlegging van toepassing.
De jaarrekening, het verslag van de commissaris alsmede een uitvoerig verslag omtrent de
activiteiten van de vereniging worden elk jaar, binnen de dertig dagen volgend op de
jaarvergadering, door de raad van bestuur aan alle leden van de gemeenteraden van de
aa ngesloten gemeenten toegezonden.
De jaarvergadering verleent daarnaast kwijting aan de bestuurders en de commissarissen, bij
stemming afzonderlijk van deze over de goedkeuring van de activiteitsverslagen en de
jaarrekening.

Op de jaarrekening en de neerlegging ervan bij de Nationale Bank van België zijn artikelen L00
t.e.m. 106, L72, L24 en 125 van het Wetboek van Vennootschappen van toepassing.
Aan de jaarvergadering die plaatsvindt in de loop van het eerste werkingsjaar na het jaar
waarin de verkiezingen voor de algehele hernieuwing van de gemeenteraden worden
georganiseerd, legt de raad van bestuur een evaluatierapport voor aangaande de werking van

de vereniging. Dit evaluatierapport bevat een ondernemingsplan voor de komende zes jaar of
een gemotiveerd voorstel om het samenwerkingsverband te beëindigen, met inachtneming
van de in deze statuten bepaalde rechten van de deelnemers. Alle deelnemers ontvangen dit



rapport uiterlijk zes weken voor de datum van de jaarvergadering ter bepaling van het

mandaat van hun vertegenwoordlgers ter zake.

Het staat de jaarvergadering verder vrij uitspraak te doen over alle op de agenda

voorkomende punten.

Afgezien van de jaarvergadering wordt nog minstens één buitengewone algemene

vergadering belegd, in de loop van het laatste trimester van elk jaar, om de te ontwikkelen
activlteiten en de te volgen strategie voor het volgende boekjaar te bespreken. Een door de

raad van bestuur opgestelde begroting staat op de agenda van deze vergadering.

Artikel 41 - Statutenwiizisineen
De algemene vergadering kan, binnen de grenzen van het wettelijk en decretaal kader, alle

mogelijke wijzigingen aan de statuten aanbrengen, mits eerbiediging van de verdere

bepalingen opgenomen in deze statuten. Er kunnen geen statutenwijzigingen aan de

deelnemers worden voorgelegd in de loop van het jaar waarin verkiezingen voor een algehele
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reglementaire verplichting of om het aantal mandaten binnen het intergemeentelijk
samenwerkingsverband te verminderen.

De algemene vergadering kan slechts geldig over een statutenwijziging vergaderen wanneer

zij ten minste twee derde van het door de gemeenten geplaatste kapitaal vertegenwoordigt.
De wijziglngen in de statuten en in de bijlagen bij de statuten worden door de algemene

vergadering artikelsgewijs aangebracht, met een drie vierde meerderheid, zowel voor het
geheel van de geldig uitgebrachte stemmen, als voor de geldig uitgebrachte stemmen van de

vertegenwoordigde gemeenten, en op voorwaarde dat de gewone meerderheid van de in de

vereniging deelnemende gemeenten haar instemming betuigt.

De wijzigingen aan het statutair doel worden door de algemene vergadering aangebracht met

een vier vijfde meerderheid, zowel voor het geheel van de geldig uitgebrachte stemmen als

voor de geldig uitgebrachte stemmen van de vertegenwoordigde gemeenten, en op

voorwaarde dat de gewone meerderheid van de in de vereniging deelnemende gemeenten

haar instemming betuigt.
Uiterlijk negentig kalenderdagen voor de algemene vergadering die de statutenwijzigingen
moet beoordelen, wordt een door de raad van bestuur opgesteld ontwerp aan alle

deelnemers voor onderzoek en beslissing voorgelegd. De beslissingen van de bevoegde raden

der deelnemers terzake bepalen het mandaat van de respectieve vertegenwoordigers op de

algemene vergadering en worden bij het verslag gevoegd.

De deelnemers die nalaten binnen de gestelde termijn een beslissing te nemen en voor te
leggen, worden geacht zich te onthouden.
De onthouding bepaalt het mandaat van hun vertegenwoordiger(s) op de algemene

vergadering.
Wanneer de statutenwijziging een aanpassing van het statutair doel behelst, moet deze

aanpassing omstandig verantwoord worden in een verslag van de raad van bestuur, dat in de

agenda van de algemene vergadering wordt vermeld. Bij dat verslag wordt een staat van

activa en passiva gevoegd, die niet meer dan drie maanden voordien is vastgesteld. De

commissaris brengt afzonderlijk verslag uit over die staat. ledere deelnemer heeft het recht

om binnen een periode van vijftien dagen inzage te nemen of afschrift te krijgen van deze

stu kken.

De statutenwijzigingen zijn slechts uitvoerbaar nadat ze zijn goedgekeurd bij besluit van de

Vlaamse regering of door het verstrijken van de in artikel 428, tweede lid van het decreet

lokaal bestuur bepaalde termijn voor goedkeuring.



De statutenwijzigingen worden op dezelfde wijze als de oprichtingsakte neergelegd en

bekendgemaakt.
Elke wijziging in de statuten en/of In de bijlagen gebeurt bij notariële akte. De coördinatie van
de statuten wordt gedaan door de instrumenterende notaris.
Een volledig gecoördineerde tekst van de statuten wordt neergelegd in de zetel van de
vereniging, b¡j de toezichthoudende overheid en in de gemeentehuizen van elke
deelnemende gemeente, binnen een termijn van dertig kalenderdagen na de ontvangst door
de vereniging van het goedkeuringsbesluit of na het verstrijken van de termijn, bedoeld in de
laatste zin van artikel 428, tweede lid van het decreet lokaal bestuur.
Aan de statutenwijziging kan geen terugwerkende kracht verbonden worden die verder reikt
dan de eerste januari van het boekjaar waarin de algemene vergadering de wijzigingen heeft
aangebracht.
Artikel42 - Notulen van de algemene versaderineen
De notulen en de besluiten van de algemene vergadering worden in een register opgenomen.
Zij worden door de voorzitter en de secretaris van de vergadering ondertekend.
Van de besluiten van de algemene vergadering wordt binnen twintig dagen na het nemen van
het besluit een lijst met een beknopte omschrijving van de daarin geregelde
aangelegenheden verzonden aan de Vlaamse Regering.
Vanaf de dag van de verzending aan de Vlaamse Regering wordt deze lijst gedurende
minstens twintig dagen ter inzage gelegd van het publiek en gepubliceerd op de website.
Artikel43
Geschrapt.
F. BAIANS EN RESULTAATREKENING

Artikel 44 - Boekhouding
De boekhouding van de vereniging wordt gevoerd overeenkomstig de wetgeving op de
boekhouding van de ondernemingen en met naleving van de richtlijnen die de overheid
uitvaardigt met betrekking tot de boekhoudkundige verrichtingen door opdrachthoudende
verenigingen.
Het boekjaar van de vereniging vangt elk jaar aan op één januari om op eenendertig
december van datzelfde kalenderjaar te eindigen.
Per éénendertig december van elk jaar sluit de raad van bestuur de rekeningen af en maakt
hij de balans, de resultatenrekening, de toelichting en de voorstellen tot bestemming van het
resultaat op. Deze stukken worden ten laatste samen met de oproeping tot de
jaarvergadering aan de deelnemers meegedeeld.
Ten minste dertig kalenderdagen voor de jaarvergadering, stelt de raad van bestuur, zonder
verplaatsing van de documenten, alle stukken die vereist zijn voor het nazicht van de
rekeningen, ter beschikking van de commissaris(sen).
De jaarrekening en het voorstel tot bestemming van het resultaat evenals de verslagen
waarvan sprake in artikel 553 van het Wetboek van Vennootschappen worden ten laatste
samen met de oproeping tot de jaarvergadering aan de deelnemers medegedeeld.
Artikel 45 - Bestemming van het resultaat
Aan het resultaat van het boekjaar wordt de volgende bestemming gegeven:

S1. Bij positief resultaat:
a) Vljf procent (5%) voorafneming voor de vorming van de wettelijke reserve tot op het
ogenblik dat de wettelijke reserve één tiende van het geplaatste kapitaal zal bereikt hebben.
b) Het overblijvende positief resultaat zal overgedragen worden op een beschikbare
reserve/bestemd fonds.



Op voorstel van de raad van bestuur kan de jaarvergadering, na de voorafneming van de

wettelijke reserve, het geheel van het te bestemmen positief resultaat als bestemd

fonds/beschikbare reserve storten of geheel of gedeeltelijk naar het volgend boekjaar

boeken.

Geen terugstorting van de ingebrachte werkingsmiddelen mag gebeuren indien op de datum

van afsluiting van het laatste boekjaar het netto actiel zoals blijkt uit de jaarrekening, is

gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het vaste gedeelte

van het kapitaal of van het gestorte kapitaal, wanneer dit minder bedraagt dan het vaste

gedeelte van het kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten
niet mogen worden uitgekeerd.

52. Bij verlies:
Wanneer een boekjaar met verlies wordt afgesloten dan wordt het verlies vereffend door
middel van een afneming op de beschikbare reserves. 7o deze ontoereikend zijn dan wordt
het saicio naar het voigencj boekjaar overgedragerr.
lndien ten gevolge van geleden verlies het netto actief van de vereniging gedaald is tot
minder dan de helft van het vast gedeelte van het kapitaal, moet de algemene vergadering

bijeenkomen binnen een termijn van ten hoogste zestig kalenderdagen nadat het verlies is

vastgesteld, om te beraadslagen en te beslissen over een door de raad van bestuur opgesteld

saneringsplan.
De raad van bestuur verantwoordt zijn voorstellen in dit saneringsplan, dat uiterlijk drie

weken voor de algemene vergadering aan alle deelnemers en aan de toezichthoudende
overheid wordt voorgelegd, samen met de oproepingsbrief en alle bijbehorende documenten

waaruit de noodzaak van het saneringsplan blijkt.
De algemene vergadering beslist onder de aanwezigheids- en meerderheidsvoorwaarden als

bepaald voor de statutenwijzigingen.
lndien het saneringsplan niet of in onvoldoende mate wordt aanvaard, kan artikel 470 van het

decreet lokaal bestuur worden toegepast.
Artikel 46 - Ovam

lndien de vereniging conform de OVAM-wetgeving van kracht op eenendertig december

tweeduizend en vijf zelf verplicht wordt saneringswerken ult te voeren ten gevolge van

vervuiling welke bestond met betrekking tot terreinen welke de fuserende verenigingen in

eigendom of gebruik bezaten op het ogenblik van de fusie tussen RMZ, INTERCOMPOST en

IVVVA, zal deze saneringskost gedragen worden door de deelnemers a rato van hun aandelen

in de vereniging op het ogenblik van de fusie:
-de sanering van de terreinen die RMZ bezat op het ogenblik van de fusie worden gedragen

door de deelnemers van RMZ op het ogenblik van de fusie;
-de sanering van de terreinen die door INTERCOMPOST werden ingebracht bij de fusie

worden gedragen door de deelnemers van INTERCOMPOST op het ogenblik van de fusie;
-de sanering van de terreinen die door IWVA werden ingebracht bij de fusie worden
gedragen door de deelnemers van IVVVA op het ogenblik van de fusie.

De sanering zal voorgefinancierd worden door de vereniging en zal gerecupereerd worden,

hetzij door dadelijke doorfacturering, hetzij door aanrekening via de werkingsbijdragen zoals

voorzien in artikel 13.

Artikel 47 - Borgstellingen
Borgstellingen, gesteld door gemeenten ten aanzien van derden, en die bestonden op het
ogenblik van de fusie worden hoofdelijk en deelbaar gedragen door al de deelnemers van de

vereniging op het ogenblik van de fusie a rato van het aantal aandelen dat zij bezitten in de



veren¡g¡ng dadelijk na de fusieoperatie.
G. VERLENGING, ONTBINDING, VEREFFENING

Artikel 48 - Verlensins van de verenieine
Na afloop van zijn statutair bepaalde bestaansduur kan de vereniging opeenvolgende keren
verlengd worden, voor een termijn die telkens niet langer mag zijn dan achttien jaar.

Op verzoek van de gewone meerderheid van het totale aantal deelnemers en op voorwaarde
dat dit verzoek gedragen wordt door een drie vierde meerderheid van het aantal
deelnemende gemeenten, kan de laatste algemene vergadering die het verstrijken van de
duur voorafgaat, tot de verlenging beslissen met een drie vierde meerderheid van het aantal
stemmen.
De daartoe strekkende gemeenteraadsbeslissingen worden bij het verslag van de algemene
vergadering gevoegd en zijn gebaseerd op een onderzoek, eventueel vergelijkend in de mate
er zich verschillende beheersvormen reëel aanbieden.
Uiterlijk negentig kalenderdagen voor de algemene vergadering die beslist over de verlenging
wordt de agenda door de raad van bestuur aan alle deelnemers toegezonden.
De deelnemers die niet wensen te verlengen kunnen daartoe niet verplicht worden en
houden op deel uit te maken van de vereniging op het einde van het jaar waarin tot de
verlenging door de algemene vergadering is beslist. Vooraf leggen zij hun daartoe strekkende
beslissing voor die wordt gevoegd bij het verslag van de algemene vergadering. Ze moeten de
door hen aangegane contractuele verbintenissen, die gevolgen genereren tot na hun
uittreding, naleven. Zij zijn voor het overige geen schadevergoeding verschuldigd. De laatste
drie paragrafen m.b.t. de overname van het personeel, opgenomen in artikel 425, vierde en
vijfde lid van hetdecreet lokaal bestuur, zijn mutatis mutandis op hen van toepassing.
Deelnemers die nalaten over de verlenging te beslissen of hun beslissing mee te delen,
worden geacht verder deel uit te maken van de vereniging.
lndien de bestaansduur van de vereniging verstrijkt in de loop van het jaar waarin de
verkiezingen voor een algehele vernieuwing van de gemeenteraden worden georganiseerd,
wordt over de verlenging pas beslist in het daaropvolgende jaar, zowel door de betrokken
gemeenteraden als door de eerste algemene vergadering in de loop van dat jaar. Tolang
wordt de oorspronkelijke duurtijd verlengd.
Artikel 49 - Voortiidiee ontbindi ng van de verenigins
Op verzoek van drie vierde van het aantal deelnemende gemeenten, en aan de hand van de
daartoe strekkende gemeenteraadsbeslissingen, kan de algemene vergadering met een drie
vierde meerderheid van het aantal stemmen tot de vervroegde ontbinding van de vereniging
beslissen.

Artikel 50 - Vereffening van de vereniging
Bij ontbinding krachtens artikel 425 van het decreet lokaal bestuur of door het verstrijken van

de statutalr bepaalde duur die niet verlengd wordt, wijst de algemene vergadering die de
ontbinding vaststelt, de vereffenaars aan op dezelfde wijze als bepaald is voor de bestuurders
en bepaalt hun bevoegdheden overeenkomstig artikels 183 tot 195 van het Wetboek van
Ven nootscha ppen.

De vereffening wordt derwijze georganiseerd dat deze binnen een tijdperk van drie jaar zal
afgesloten zijn.
Een beperkt college van vereffenaars kan samengesteld worden op dezelfde wijze als een
directiecomité. Alle andere organen vervallen op het ogenblik van de ontbinding.
Het voltallige personeel van de vereniging wordt overgenomen, hetzij door de deelnemers,
hetzij eventueel door de overnemers van de activiteit, in verhouding tot de kapitaalinbreng of



overeenkomstig de onderling bereikte akkoorden, en zonder dat de personeelsleden door

deze plicht tot overname gebonden zijn. De nieuwe werkgever waarborgt de rechten die de

vereniging op het ogenblik van haar ontbinding, hetzij statutair, hetzij contractueel voor de

werknemers vastgesteld had. Het door een gemeente overgenomen personeel komt, met

behoud van zijn geldelijk statuut, terecht in een overgangskader dat geen invloed heeft op de

personeelsformatie en uitdovend is.

De gemeenten hebben een recht van voorkeur op overneming van de op hun grondgebied

gelegen instal laties tegen boekwaarde.
Het netto maotschappelijk actief zol oon de deelnemers worden uitgekeerd noar

evenredigheid van het oantal geplaatste aøndelen.

Artikel 51- Woonolaats
ledere bestuurder, commissaris of vereffenaar die woonachtig is in het buitenland wordt
geacht van rechtswege woonplaats te kiezen in de zetel van de vereniging, behoudens de
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aangetekende brief dient meegedeeld te worden aan de vereniging.

Artikel 52 - Oversanssbepalins bii de statutenwiizisins van 28 november 2018

Bij de wijziging van statuten van 28 november 2018 in toepassing van het decreet lokaal

bestuur werd de samenstelling van de Raad van Bestuur grondig gewijzigd, werd het

Directiecomité als orgaan en de functie van Directeur statutair afgeschaft.

Deze wijzigingen treden in werking bij de eerste algehele vernieuwing van de Raad van

Bestuur na de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 20!8. Tot die eerste algehele

vernieuwing blijven de voorheen bestaande bepalingen van toepassing.

Opgesteld te Overpelt
Op 27 juni 2019

Dhr. Dirk SERESIA

Notaris


