
  

“INTERKOMMUNALE ONTWIKKELINGSMAATSCHAPPIJ VOOR DE KEMPEN 
AFVALBEHEER”, afgekort “IOK AFVALBEHEER”. 

 
 

GECOÖRDINEERDE STATUTEN NA STATUTENWIJZIGING VAN 17 DECEMBER 2013 
 
 
Artikel 1 - Naam 
Er wordt een opdrachthoudende vereniging afvalbeheer opgericht onder de benaming 
“INTERKOMMUNALE ONTWIKKELINGSMAATSCHAPPIJ VOOR DE KEMPEN 
AFVALBEHEER”, afgekort “IOK AFVALBEHEER”. 
Deze vereniging opgericht en beheerst door het Decreet van zes juli tweeduizend en één 
houdende intergemeentelijke samenwerking ("het Decreet"), wordt in onderhavige statuten 
vermeld onder de term "de vereniging". 
Artikel 2 - Rechtsvorm 
De vereniging wordt opgericht als een opdrachthoudende vereniging zoals bedoeld in artikel 
12, §2, 3° van het Decreet. Deze vereniging fungeert volgens de bepalingen van het Decreet. 
Voor al wat niet uitdrukkelijk geregeld wordt door het Decreet en in uitvoering ervan deze 
statuten, zijn de bepalingen van het wetboek voor vennootschappen, die gelden voor de 
vennootschapsvorm van de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, van 
toepassing. 
De vereniging streeft het algemeen belang na, heeft geen handelskarakter en winstoogmerk en 
vormt een publiekrechtelijke rechtspersoon.  
Artikel 3 - Maatschappelijk doel 
De vereniging heeft tot doel het voeren van een duurzaam en integraal gemeentelijk 
afvalbeheer in opdracht van de aangesloten gemeenten en binnen het kader en binnen de 
bevoegdheid van de door de aangesloten gemeenten verleende beheersoverdracht, zoals 
omschreven in artikel 4 van deze statuten. 
De vereniging heeft in het bijzonder tot doel 
1. de sensibilisatie inzake de voorkoming, hergebruik, recyclage en nuttige toepassing van 
afvalstoffen; 
2. het inzamelen, het transporteren, de overslag, het voorbehandelen, het verwerken, valoriseren 
en/of vernietigen van alle fracties van het selectief ingezamelde afval; 
3. het transporteren, de overslag, het voorbehandelen, het verwerken, valoriseren en/of 
vernietigen van andere dan de in punt 2 vermelde afvalstromen; 
4. de inzameling van andere dan de in punt 2 vermelde afvalstromen;  
5. de inrichting en uitbating van containerparken; 
6. de afzet van al dan niet verwerkte afvalstoffen en/of van alle producten die uit enige bewerking 
en/of verwerking voorkomen, voortvloeiend uit de activiteiten vermeld in 1 t.e.m. 5; 
7. het stellen van alle handelingen, zowel geldelijke als andere, die verband houden met het 
doel van de vereniging. 
Artikel 4 - Beheersoverdracht 
4.1. Onder beheersoverdracht wordt verstaan het toevertrouwen door de deelnemers aan de 
vereniging van de uitvoering van de door hen genomen beslissingen in het kader van de 
onder 3 van deze statuten vermelde doelstellingen. 
Elke aangesloten gemeente verleent via individuele gemeenteraadsbeslissing beheersoverdracht 
voor volgende activiteiten inzake afvalbeheer. 
1. de sensibilisatie inzake de voorkoming, hergebruik, recyclage en nuttige toepassing van 
afvalstoffen; 
2. het inzamelen, het transporteren, de overslag, het voorbehandelen, het verwerken, valoriseren 
en/of vernietigen van alle fracties van het selectief ingezamelde afval; 
3. het transporteren, de overslag, het voorbehandelen, het verwerken, valoriseren en/of 
vernietigen van andere dan de in punt 2 vermelde afvalstromen. 



  

Elke aangesloten gemeente kan via individuele gemeenteraadsbeslissing bijkomend de 
beheersoverdracht uitbreiden met één of beide volgende activiteiten inzake afvalbeheer. 
1. de inzameling van andere dan de selectief ingezamelde afvalstromen;  
2. de inrichting en uitbating van containerparken. 
4.2. De hierboven beschreven beheersoverdracht aan de vereniging houdt in hoofde van 
de vereniging het vermogen van substitutie in ten behoeve van een andere 
opdrachthoudende vereniging inzake afvalbeheer, waarin de vereniging participeert en 
waarmee de vereniging een samenwerkingsovereenkomst afsluit die noodzakelijk is voor de 
uitvoering van haar maatschappelijke opdracht. De vereniging kan bovendien enkel tot substitutie 
overgaan voor zover zulks onontbeerlijk is voor de goede uitvoering van het afvalstoffenbeleid 
van het Vlaams Gewest. 
Artikel 5 - Maatschappelijke zetel 
De maatschappelijke zetel van de vereniging is gevestigd te 2440 Geel, Antwerpseweg 1. 
De zetel van de vereniging kan door de Algemene Vergadering worden overgebracht naar een 
andere plaats binnen het grondgebied van een deelnemende gemeenten in een gebouw dat 
hemzelf of een deelnemende gemeente toebehoort. 
De vereniging mag, naast de maatschappelijke zetel, één of meer exploitatiezetels vestigen. 
Artikel 6 - Hoedanigheid der deelnemers 
Onverminderd andersluidende decretale bepalingen kunnen naast gemeenten en provincies 
uitsluitend deelnemen aan de vereniging: autonome gemeentebedrijven, openbare centra voor 
maatschappelijk welzijn en hun verenigingen, in zoverre die uitsluitend uit openbare 
rechtspersonen bestaan en andere samenwerkingsverbanden, opgericht volgens de bepaling 
van het Decreet. 
Artikel 7 - Duur en verlenging 
De vereniging wordt opgericht voor een termijn van achttien jaar die een aanvang neemt 
vanaf de ondertekening van de oprichtingsakte zijnde negentien december tweeduizend en drie. 
Na verloop van deze periode kan de vereniging opeenvolgende keren verlengd worden voor een 
termijn die telkens niet langer mag zijn dan achttien jaar onder de hiernavolgende modaliteiten : 
Op verzoek van de gewone meerderheid van het totale aantal deelnemers en op voorwaarde 
dat dit verzoek gedragen wordt door een drievierde meerderheid van het aantal gemeentelijke 
deelnemers, kan de laatste algemene vergadering die het verstrijken van de duur voorafgaat, 
tot de verlenging beslissen met een drievierde 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 dat 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 opdrachthoudende 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 verbintenissen naleven, maar zijn voor het overige 
geen schadevergoeding verschuldigd. De laatste drie leden van artikel 37 van het Decreet zijn 
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. 
Indien de duur 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. Zolang wordt de oorspronkelijke 
duurtijd verlengd 
Artikel 8 - Maatschappelijk kapitaal 
Het maatschappelijk kapitaal is veranderlijk voor wat het vast gedeelte overtreft. Het is 



  

samengesteld uit ondeelbare aandelen met een nominale waarde van VIJFENTWINTIG EURO 
(25 €) elk. Het vast gedeelte van het kapitaal bedraagt TWEEHONDERD VIJFTIG DUIZEND 
EURO (250.000 €) en is volledig geplaatst en volgestort. 
Artikel 9 - Soorten aandelen 
Er worden drie reeksen van aandelen gevormd:  
"A-Aandelen": toegekend aan de gemeenten 
"B-Aandelen": toegekend aan de Provincie Antwerpen en andere openbare rechtspersonen 
die overeenkomstig artikel 10 van het Decreet kunnen deelnemen aan de vereniging, met 
uitzondering van vennoten met C aandelen. 
"C-Aandelen": toegekend aan andere intergemeentelijke samenwerkingsverbanden die 
overeenkomstig artikel 10 van het Decreet kunnen deelnemen aan de vereniging. 
De aandelen kunnen niet worden overgedragen zonder de uitdrukkelijke toestemming van 
de algemene vergadering en slechts onder deelnemers van dezelfde categorie en voor zover dat 
de overdracht van aandelen geen afbreuk doet aan de goede uitvoering van de 
aangegane verbintenissen. 
Artikel 10 - Te plaatsen kapitaal per deelnemer 
Het te plaatsen kapitaal van de gemeenten wordt bepaald op TWEE EURO EN VIJFDUIZEND 
EN ZES TIENDUIZENDSTEN (2,5006 €) per inwoner; het totaal wordt afgerond tot het hogere 
vijfentwintigtal. 
Bij latere toetreding kan de algemene vergadering op voorstel van de raad van bestuur de 
nieuwe deelnemer de betaling opleggen van een inkomgeld, rekening houdend met de 
boekhoudkundige waarde van het netto-actief en van de uitgaven die tot dan werden 
gedaan voor het algemeen belang. 
Als bevolkingscijfer wordt in aanmerking genomen dat van de meest recente officiële publicatie in 
het Belgische Staatsblad. 
Om de zes jaar, kan de algemene vergadering, tijdens de eerste vergadering na de algehele 
hernieuwing van de gemeenteraden het geplaatste kapitaal aanpassen aan de evolutie van 
de bevolkingscijfers. 
Het deel van het maatschappelijk kapitaal dat door andere deelnemers dan de gemeente 
geplaatst wordt, wordt vastgesteld door de algemene vergadering. 
Het bedrag van het kapitaal dat door deelnemers met C-aandelen wordt geplaatst, mag 
voor de totaliteit van de deelnemers met C-aandelen niet meer dan HONDERD (100) aandelen 
bedragen. 
Er wordt van de deelnemers met C aandelen geen inkomgeld gevraagd.  
Artikel 11 - Opvraging geplaatste kapitaal 
De raad van bestuur neemt een besluit omtrent de modaliteiten van de opvraging van het 
geplaatste kapitaal. Het opgevraagde kapitaal zal door de gemeenten volgestort worden 
binnen één jaar na de opvraging. De deelnemer die de gevraagde volstortingen niet heeft 
uitgevoerd binnen het jaar na de opvraging is aan de vereniging vanaf de datum van één jaar 
na de opvraging tot het moment van de effectieve betaling een interest, gelijk aan de wettelijke 
rentevoet, verschuldigd. 
Artikel 12 - Aandelenregister 
Bij deze statuten wordt in bijlage 1 een register gevoegd waarop iedere deelnemer is vermeld, 
met aanduiding van hun inbreng en de hen toegekende aandelen. 
Artikel 13 - Aansprakelijkheid 
De vereniging beschikt over beperkte aansprakelijkheid. De deelnemers zijn slechts 
aansprakelijk ten belope van de aandelen die zij geplaatst hebben. Zij zijn niet hoofdelijk 
aansprakelijk onder elkaar noch tegenover de vereniging. 
Artikel 14 - Statutaire bijdrage algemene werkingskosten - Bijdrage in de werkingskosten 
14.1. Op voorstel van de raad van bestuur kan de algemene vergadering van de deelnemers een 
bijdrage vragen om een deel van de algemene werkingskosten te dekken, waaronder dient 
begrepen te worden de algemene kosten verbonden aan de organisatie van de 
bestuursorganen (presentiegelden, verplaatsingskosten, kosten vergaderingen e.a.). 



  

Deze bijdrage kan maximaal één euro vijfentwintig eurocent (1,25 €) per inwoner per jaar bedragen. 
Voor de berekening wordt gebruik gemaakt van de meest recente bevolkingscijfers, zoals 
gepubliceerd in het Belgische Staatsblad. 
14.2. Van de deelnemers aan de vereniging - andere dan deelnemers met C-aandelen - wordt 
jaarlijks een door de raad van bestuur vast te stellen bijdrage in de kosten van het 
afvalbeheer opgevraagd. Deze bijdrage, die voor wat betreft de eenheidsprijs per fractie voor 
alle betrokken deelnemers gelijk is, wordt aan de deelnemers aangerekend op basis van de 
aangevoerde hoeveelheden en/of geleverde prestaties. Aan de betrokken deelnemers wordt 
vooraf een door de raad van bestuur goedgekeurde kostenraming voor het volgende jaar 
voorgelegd. 
Deze jaarlijkse bijdrage in de werkingskosten voor het afvalbeheer (exclusief heffingen en 
belastingen) kan niet hoger liggen dan NEGENENVEERTIG EURO ACHTENVIJFTIG 
EUROCENT (49,58 €) per inwoner voor de inzameling van alle fracties samen. 
Deze jaarlijkse bijdrage in de werkingskosten voor het afvalbeheer (exclusief heffingen en 
belastingen) kan niet hoger liggen dan HONDERD EN ELF EURO VIJFENVIJFTIG 
EUROCENT (111,55 €) per ton voor de verwerking. Dit maximum is gebaseerd op de gemiddelde 
verwerkingskost per ton aangevoerd afval. 
Van voormelde bedragen inzake de inzameling en verwerking is een  jaarlijkse aanpassing 
toegestaan gekoppeld aan de evolutie van de index van de consumptieprijzen, zoals gepubliceerd in 
het Belgisch Staatsblad. 
14.3. Van de andere intergemeentelijke samenwerkingsverbanden die conform artikel 9 van 
deze statuten beschikken over "C-aandelen" kan er een door de raad van bestuur vastgelegde 
tussenkomst in de werkingskosten worden opgevraagd. 
14.4. De deelnemer die de gevraagde bijdragen niet heeft uitgevoerd binnen het jaar na 
de opvraging is aan de vereniging vanaf de datum van één jaar na de opvraging tot het moment 
van de effectieve betaling een interest, gelijk aan de wettelijke rentevoet, verschuldigd. 
14.5. Naast hun aandeel in het maatschappelijk kapitaal en de hoger vermelde bijdragen, 
verlenen de deelnemers door hun beheersoverdracht waarborg aan leningen die worden 
opgenomen door de vereniging voor de financiering van installaties in functie van de uitvoering 
van het maatschappelijke doel. 
Artikel 15 - Aanvraag tot toetreding 
De toetreding van een gemeente, provincie, een autonoom gemeentebedrijf, een openbaar 
centrum voor maatschappelijk welzijn en/of zijn vereniging of een ander samenwerkingsverband 
tot of de uitbreiding van hun aansluiting bij de vereniging, is afhankelijk van een daartoe strekkende 
beslissing van het daartoe bevoegde orgaan. 
De beslissing dient door de algemene vergadering te worden aanvaard. 
Aan een toetreding kan geen terugwerkende kracht worden verleend. 
Een toetreding van een gemeente kan niet gebeuren in de loop van het jaar waarin 
verkiezingen voor de algehele vernieuwing van de gemeenteraden wordt georganiseerd. 
Artikel 16 - Uitsluiting 
Op voorstel van de raad van bestuur kan een deelnemer door de algemene vergadering 
worden uitgesloten wegens behoorlijk vastgestelde niet-naleving der verbintenissen ten 
opzichte van de vereniging. Dit besluit kan slechts genomen worden met een twee/derde 
meerderheid en wordt vastgelegd in een gemotiveerd proces-verbaal. De uitsluiting heeft pas 
uitwerking op het einde van het boekjaar waarin het werd uitgesloten en voor zover alle aan 
de vereniging nog verschuldigde bedragen werkelijk zijn betaald. 
De betrokken deelnemer wordt verzocht zijn opmerkingen schriftelijk te kennen te geven aan de 
algemene vergadering binnen één maand nadat een aangetekende brief met het met 
redenen omklede voorstel tot uitsluiting, opgemaakt door de raad van bestuur, is verstuurd. 
Indien hij hierom verzoekt in zijn schrijven houdende de opmerkingen op het voorstel moet 
betrokken deelnemer tevens gehoord worden. 
De uitgesloten deelnemer kan enkel aanspraak maken op zijn inbreng in de vereniging. 
Onverminderd de wettelijke bepalingen inzake verjaring blijft de uitgesloten deelnemer gedurende 



  

vijf jaar te rekenen van de beslissing van de algemene vergadering binnen de grenzen van 
zijn verbintenis als deelnemer, instaan voor alle financiële verbintenissen aangegaan vóór het 
einde van het jaar waarin deze algemene vergadering plaatsvindt. De laatste drie leden van 
artikel 37 van het Decreet zijn van toepassing op de uitgesloten deelnemer. 
Artikel 17 - Uittreding 
17.1. Tijdens de duur van de vereniging is geen uittreding mogelijk. Enkel na afloop van de in 
artikel 7 van deze statuten vermelde duur kan een deelnemer overeenkomstig de in voormeld 
artikel 7 vermelde modaliteiten beslissen om op te houden deel uit te maken van de vereniging. 
17.2. De uittredende deelnemer kan enkel aanspraak maken op zijn aandeel aan nominale 
waarde in de vereniging zoals dat blijkt uit de balans van het boekjaar waarin deze uittreding 
heeft plaatsgehad, zonder dat deze uitkering echter de nominale waarde van de aandelen kan 
overschrijden. 
17.3 De terugbetaling van het bedrag zonder interest, zal geschieden op het ogenblik dat het 
bedrag van het scheidingsaandeel definitief vaststaat. 
Artikel 18 - Bestuur en benoeming 
De vereniging wordt bestuurd door een raad van bestuur, waarvan de leden door de 
algemene vergadering worden benoemd op voordracht van de deelnemers. De leden zijn tevens 
afzetbaar door de algemene vergadering. 
Elke deelnemer, met uitzondering van de provincie en de deelnemers met C-aandelen, 
heeft het recht om één kandidaat-bestuurder voor te dragen. De deelnemers met C-aandelen 
kunnen geen kandidaat-bestuurder voordragen. 
De raad van bestuur wordt telkens hernieuwd tijdens de eerste algemene vergadering na de 
algehele vernieuwing van de gemeenteraden. 
Er dient bij de voordracht en benoeming rekening te worden gehouden met de 
onverenigbaarheden zoals voorzien in artikel 48 van het Decreet. 
Indien de gemeenteraad kandidaat-bestuurders voordraagt die geen lid zijn van de 
gemeenteraad of van de districtsraad, maar van wie de deskundigheid met betrekking tot de 
statutaire doelstellingen manifest aantoonbaar is, wordt deze voordracht uitdrukkelijk 
gemotiveerd. In dat geval is de onverenigbaarheid van het mandaat van bestuurder met 
de functie van werknemer van een aangesloten bestuur niet van toepassing. 
De benoeming van de bestuurders gebeurt bij geheime stemming. 
Niemand kan door meer dan één deelnemer worden voorgedragen of benoemd. Indien 
een voorgedragen kandidaat niet wordt benoemd door de algemene vergadering dient de 
betrokken deelnemer een andere voordracht te doen. De nieuwe kandidaat woont als waarnemer de 
vergaderingen van de raad van bestuur bij tot de eerstvolgende algemene vergadering, waaraan 
zijn benoeming wordt voorgelegd. 
Bij de hernieuwing van de raad van bestuur na de algehele vernieuwing van de 
gemeenteraden worden de bestuurders benoemd voor een hernieuwbare periode van zes 
jaar. Het mandaat kan te allen tijde worden herroepen door de algemene vergadering. 
In afwijking van de termijn vermeld in het vorige lid neemt het mandaat van bestuurder bij oprichting een 
einde bij de hernieuwing van de raad van bestuur na de algehele vernieuwing van de gemeenteraden. 
 
Alleen natuurlijke personen kunnen lid zijn van de raad van bestuur. 
 
Artikel 19 -Vervanging bestuurders 
Ingeval van overlijden of ontslag van een bestuurder, voorziet de raad van bestuur op voordracht van 
de deelnemer die de te vervangen bestuurder heeft voorgedragen, zelf in zijn voorlopige 
vervanging. Deze plaatsvervanger blijft in functie tot de volgende algemene vergadering, 
die voorziet in de definitieve vervanging. Deze plaatsvervanger-bestuurder beëindigt het 
mandaat van vervangen bestuurder. 
Artikel 20- Voorzitter en ondervoorzitters 
20.1. De raad van bestuur kiest in zijn schoot, met uitzondering van de bestuurders met 
raadgevende stem, een voorzitter en twee ondervoorzitters. Het voorzitterschap wordt 



  

toevertrouwd aan en effectief uitgeoefend door een op voordracht van de gemeentelijke 
deelnemers benoemd bestuurder, die tevens gemeenteraadslid of burgemeester of 
schepen is van een aangesloten gemeente. 
Het mandaat van de voorzitter en van de ondervoorzitters duurt drie jaar en is hernieuwbaar. Het 
neemt in ieder geval een einde met het mandaat van bestuurder. 
20.2. De raad van bestuur duidt tevens een secretaris aan, die hij buiten zijn schoot mag kiezen. 
20.3. De vergaderingen worden voorgezeten door de voorzitter of bij ontstentenis door de 
ondervoorzitter gekozen uit de bestuurders die door de gemeenten werden voorgedragen die de 
grootste ononderbroken anciënniteit telt in de raad of bij diens ontstentenis door de 
bestuurder, door de gemeente voorgedragen, die de grootste ononderbroken anciënniteit 
telt in de raad. Bij gelijke anciënniteit neemt de oudste in leeftijd het voorzitterschap waar. 
Artikel 21 - Leden met raadgevende stem 
Iedere deelnemende gemeente heeft het recht, tot lid van de raad van bestuur met 
raadgevende stem, een gemeenteraadslid aan te duiden, verkozen op een lijst waarvan geen 
enkele verkozene deel uitmaakt van het college van burgemeester en schepenen of aangesteld is 
als voorzitter van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn, en deze aanduiding 
voor te leggen aan de algemene vergadering die overgaat tot de samenstelling van de raad 
van bestuur na de algehele vernieuwing van de gemeenteraden. In de oproeping voor die 
algemene vergadering wordt de aandacht van de gemeenten gevestigd op dit recht. 
Indien het aantal gemeenten dat van dit recht gebruik maakt ten hoogste vijf bedraagt, 
neemt de algemene vergadering akte van de gemeenteraadsbeslissingen en wonen de aldus 
aangeduide leden met raadgevende stem vanaf dat ogenblik de zittingen van de raad van bestuur 
bij. 
Bij verlies van het mandaat van een overeenkomstig de voorgaande alinea aangeduid lid 
met raadgevende stem voor het verstrijken van de duur bepaald in de zesde alinea van dit 
artikel, heeft de gemeente die de oorspronkelijke aanduiding heeft verricht, het recht onmiddellijk 
in de vervanging te voorzien bij gemeenteraadsbeslissing. Het aldus aangeduide lid wordt 
opgenomen in de eerstvolgende raad van bestuur en voltooit het mandaat van zijn voorganger. 
Indien het aantal gemeenten dat van het in de eerste alinea van dit artikel bepaalde recht 
gebruik maakt, meer dan vijf bedraagt, neemt de algemene vergadering akte van de 
gemeenteraadsbeslissingen en bepaalt zij de rangorde van de aangeduide leden met 
raadgevende stem in afdalende volgorde waarbij in eerste instantie de leden aan bod komen 
die met eenparigheid van stemmen door hun gemeenteraad aangeduid werden. In 
ondergeschikte orde gelden als daar op volgende criteria : 
• de ononderbroken dienstanciënniteit in de betrokken gemeenteraad waarbij voorrang 

gegeven wordt aan de aangeduide leden met de hoogste anciënniteit; deze ononderbroken 
dienstanciënniteit wordt beoordeeld terugtellend vanaf het ogenblik dat de aanstelling van de 
bestuur met raadgevende stem plaatsvindt. 

• de leeftijd waarbij voorrang gegeven wordt aan in eerste instantie de oudste aangeduide 
leden in de jaren die de leeftijd van zestig jaar niet bereikt hebben, in tweede instantie aan 
de jongste aangeduide leden die de leeftijd van zestig jaar hebben bereikt. 

De eerste vijf volgens deze rangorde aangeduide leden met raadgevende stem wonen vanaf 
dat ogenblik de zittingen van de raad van bestuur bij. 
Bij verlies van het mandaat van een overeenkomstig de voorgaande alinea aangeduid lid 
met raadgevende stem voor het verstrijken van de duur bepaald in de zesde alinea van dit 
artikel, komt het opengevallen mandaat toe aan het aangeduide lid dat in de oorspronkelijk 
opgemaakte rangorde als best geplaatste daarvoor in aanmerking komt. Het aldus aangeduide 
lid woont vanaf dat ogenblik de zittingen van de raad van bestuur bij en voltooit het mandaat 
van zijn voorganger. Indien evenwel geen vervanging mogelijk is ingevolge het ontbreken van 
opvolgers in de oorspronkelijke rangorde, maakt de eerstvolgende algemene vergadering 
een nieuwe rangorde op volgens het criterium bepaald in de voorgaande alinea, aan de 
hand van nieuwe gemeenteraadsbeslissingen tot aanduiding van leden met raadgevende 
stem, door de gemeenten die daartoe gebruik maken van het in de eerste alinea van dit 



  

artikel bepaalde recht, waarop hun aandacht gevestigd wordt in de oproeping voor de 
algemene vergadering. De toekenning en uitoefening van de mandaten gebeurt op de wijze 
als bepaald in deze alinea. 
De duur van het mandaat van lid met raadgevende stem bedraagt zes jaar, ingeval de 
benoeming gebeurt onmiddellijk na de algehele vernieuwing van de gemeenteraden. In 
andere gevallen wordt de duur beperkt tot de eerste algemene vergadering na de 
algemene hernieuwing van de gemeenteraden. Bij het verstrijken van de duur wordt in de 
algehele vervanging van deze leden voorzien op de wijze bepaald in de tweede en de vierde 
alinea van dit artikel, met dien verstande dat, in het geval bedoeld in de vierde alinea, in de 
rangorde opgemaakt volgens het vastgestelde criterium, de voorkeur in dalende volgorde 
gegeven wordt aan de leden aangeduid door de gemeenten die niet eerder in de lopende 
legislatuur volgens dit stelsel vertegenwoordigd waren in de raad van bestuur. Na uitputting van 
deze lijst wordt de normale rangorde hernomen. In de oproeping voor de algemene vergadering 
wordt de aandacht van de gemeenten gevestigd op dit recht. 
De bepalingen van het artikel 24 van de statuten zijn van toepassing op de leden van de 
raad van bestuur met raadgevende stem. 
Voor de eerste toepassing van dit artikel komt de bevoegdheid van de algemene 
vergadering waarvan sprake is in de eerste alinea, toe aan de algemene vergadering die de 
opneming van dit artikel in de statuten heeft goedgekeurd. 
Artikel 22 - Aansprakelijkheid van de bestuurders 
De bestuurders zijn niet persoonlijk gebonden door de verbintenissen van de vereniging. De 
bestuurders zijn overeenkomstig het gemeenrecht 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. 
Artikel 23 - Verslagplicht 
De op voordracht van de deelnemende gemeenten en provincies benoemde bestuurder brengen 
minstens twee maal per jaar tijdens een openbare vergadering van de gemeenteraad of 
provincieraad die hen heeft voorgedragen, verslag uit over de uitoefening van hun mandaat 
en verstrekken toelichting bij het beleid van de vereniging. 
De betrokken deelnemers kunnen de vereniging te alle tijde verzoeken om verslag uit te 
brengen over de werking van de vereniging. 
Artikel 24 - Onverenigbaarheden  
24.1. Een bestuurder mag niet : 
• Aanwezig zijn bij een beraadslaging of besluit over zaken waarbij hij een rechtstreeks 

belang heeft, of waarbij zijn bloed- of aanverwanten tot en met de vierde graad een 
persoonlijk en rechtstreeks belang hebben. Dit verbod strekt niet verder dan de bloed- 
en aanverwanten tot de tweede graad als het gaat om voordracht van kandidaten, 
benoemingen, afzettingen en schorsingen; 

• Rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen aan overeenkomsten die met de vereniging 
zijn gesloten; 

•  Als advocaat, notaris of zaakwaarnemer optreden in rechtsgedingen tegen de 
vereniging. Het is hem verboden, in dezelfde hoedanigheid ten behoeve van de 
dienstverlenende of opdrachthoudende vereniging te pleiten, raad te geven of op te 
treden in enige betwisting, tenzij dit kosteloos gebeurt; 

• Optreden als raadsman van een personeelslid in tuchtzaken. 
24.2. De bestuurders kunnen de deelnemers niet als mandaatdrager vertegenwoordigen op 
de algemene vergadering. 
24.3. Onverminderd andere wettelijke en/of decretale bepalingen, is er een onverenigbaarheid 
tussen het mandaat van bestuurder en de ambten, functies en mandaten opgenomen in 
artikel 48 van het Decreet. 
Artikel 25 - Bevoegdheid 
De raad van bestuur beschikt over de meest uitgebreide bevoegdheden voor het bestuur 
van de vereniging. Alles wat door het Decreet en in uitvoering hiervan deze statuten niet aan 



  

de algemene vergadering is toegewezen valt binnen de bevoegdheid van de raad van bestuur. 
De raad van bestuur is ertoe gehouden om belangrijke investeringsbeslissingen die de 
bestaansduur van de vereniging overschrijden voor te leggen aan de algemene vergadering 
en de informatie hieromtrent minstens veertig dagen voordien over te maken aan de 
deelnemers. 
Artikel 26 - Directiecomité - Dagelijks bestuur - Management 
De raad van bestuur verleent, onder zijn verantwoordelijkheid, delegatie aan een directiecomité 
voor het dagelijks bestuur van de vereniging en de externe vertegenwoordiging die daarmee 
verband houdt. Deze delegatie wordt vastgelegd in een besluit van de raad van bestuur. 
Het directiecomité is tevens belast met de voorbereiding van de vergaderingen van de raad 
van bestuur. 
De raad van bestuur bepaalt het aantal leden van het directiecomité dat één derde van het 
aantal leden van de raad van bestuur niet mag overschrijden. De meerderheid binnen het 
directiecomité komt steeds toe aan de leden die op voordracht van de gemeenten zijn benoemd. 
De raad van bestuur benoemt de leden van het directiecomité uit zijn midden en bepaalt 
tevens het mandaat en de duur van het mandaat. 
De voorzitter van de raad van bestuur is ambtshalve voorzitter van het directiecomité. 
De secretaris van de raad van bestuur vervult tevens de functie van secretaris in het 
directiecomité. 
Eén of meer leden van het leidinggevend personeel van de vereniging kunnen met 
raadgevende stem zitting hebben in het directiecomité. Hun aanwezigheid beïnvloedt het 
toegestane aantal niet. 
Zowel de raad van bestuur als het directiecomité kunnen bij welomschreven delegatie, die 
beperkt is in tijd, bepaalde bevoegdheden van dagelijks bestuur  overdragen aan de 
voorzitter, ondervoorzitters en leidinggevende personeelsleden van de vereniging. 
Artikel 27 - Plaats van vergaderen - notulen 
De vergaderingen van de raad van bestuur en het directiecomité worden gehouden op de 
plaats in de oproepingsbrief vermeld. De vergaderingen van de raad van bestuur zijn niet openbaar. 
De gedetailleerde notulen met bijgevoegd het stemgedrag van de individuele leden en alle 
documenten waar in de notulen naar wordt verwezen, liggen ter inzage van de 
gemeenteraadsleden op het secretariaat van de aangesloten gemeenten en van de 
provincieraadsleden op de griffie van de provinciehuizen van de aangesloten provincies, 
onverminderd de decretale bepalingen inzake openbaarheid van bestuur. 
Op verzoek van een raadslid vraagt het deelnemende bestuur om de notulen en alle 
documenten waarnaar in de notulen wordt verwezen elektronisch ter beschikking te 
stellen. De gevraagde stukken worden ter beschikking gesteld aan het deelnemende 
bestuur en het deelnemende bestuur bezorgt ze aan het raadslid. 
De notulen worden binnen de 30 dagen na de vergadering op elektronische wijze ter 
beschikking gesteld van de leden . De inzendingsplicht aan de Vlaamse Regering en de 
bekendmaking aan het publiek worden uitgevoerd conform de bepalingen van artikelen 75bis en 
75ter van het Decreet. De rapporteringsplicht wordt uitgevoerd conform de bepalingen van 
artikel 70 bis van het Decreet. 
De notulen worden ondertekend door de voorzitter en de secretaris en worden in een 
speciaal register bewaard. Uittreksel uit de notulen worden ondertekend door de voorzitter of 
een daartoe door de voorzitter gemachtigd persoon. 
Artikel 28 - Meerderheden en volmacht 
28.1. De raad van bestuur en het directiecomité kunnen enkel geldig besluiten als de meerderheid 
van de leden alsook de meerderheid van de leden aangeduid op voordracht van de 
gemeenten aanwezig of vertegenwoordigd is en slechts over de punten vermeld op de dagorde. 
De leden met raadgevende stem tellen niet mee voor het aanwezigheidsquorum. 
Indien de raad van bestuur en het directiecomité niet in getal is om geldig te beraadslagen zal 
een tweede vergadering binnen de vijftien dagen worden belegd, waar over de punten die 
voor de tweede maal op de agenda worden geplaatst, kan worden beslist ongeacht het aantal 



  

aanwezigen. 
28.2. De besluiten van de raad van bestuur en het directiecomité worden genomen bij 
meerderheid van stemmen. Iedere bestuurder beschikt over één stem. Deze dubbele 
meerderheid moet zowel globaal, als in de groep van de leden op voordracht van de 
gemeentelijke deelnemers bereikt zijn. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter 
bepalend. 
28.3. De leden van de raad van bestuur en de leden van het directiecomité kunnen aan 
hun collega's schriftelijke volmacht verlenen om hen te vertegenwoordigen voor één 
welbepaalde vergadering van het betrokken orgaan. De volmachtgever en volmachtdrager 
moeten tot dezelfde categorie behoren. Niemand kan drager zijn van meer dan één volmacht. 
Artikel 29 - Organisatie vergadering 
29.1. De raad van bestuur vergadert zo vaak als het belang van de vereniging zulks vereist 
en minstens vier maal per jaar. De raad wordt tevens bijeengeroepen indien vijf bestuurders 
hierom verzoeken. Behalve in gevallen van hoogdringendheid worden de uitnodigingen met 
melding van de dagorde en de nodige stukken ten minste vijf dagen vóór de dag van de vergadering 
op elektronische wijze ter beschikking gesteld  van alle bestuurders . 
29.2. Het directiecomité vergadert zo vaak als het belang van de vereniging zulks vereist 
minstens vier maal per jaar. Behalve in gevallen van hoogdringendheid worden de 
uitnodigingen met melding van de dagorde en de nodige stukken ten minste 5 dagen 
vóór de dag van de vergadering op elektronische wijze ter beschikking gesteldvan alle 
bestuurders . 
29.3. Mits een twee/derde stemmeerderheid kunnen bij hoogdringendheid op de vergadering 
zelf punten aan de agenda worden toegevoegd. 
29.4. De werkingsmodaliteiten van de raad van bestuur kunnen worden neergeschreven in 
een huishoudelijk reglement, dat wordt opgemaakt en kan gewijzigd worden bij beslissing 
van de raad van bestuur. 
Artikel 30 - Presentiegeld 
De algemene vergadering bepaalt, binnen de perken en overeenkomstig de 
toekenningsvoorwaarden die vastgesteld zijn door de Vlaamse Regering, het presentiegeld 
en de andere vergoedingen die in het kader van de bestuurlijke werking van de vereniging 
kunnen worden toegekend. 
Artikel 31 - Duur van het mandaat - ontslag van rechtswege 
Het mandaat van bestuurder duurt zes jaar en eindigt na de jaarvergadering. 
Alle mandatarissen zijn van rechtswege ontslagnemend bij het verlies van hun openbaar 
ambt, uitgezonderd in geval van algehele vernieuwing van de gemeenteraden. In dit, laatste 
geval moet binnen de eerste drie maanden van het jaar volgend op dat van de 
verkiezingen, een algemene vergadering worden bijeengeroepen waarbij tot een algemene 
vervanging van de raad van bestuur wordt overgegaan, voor zover de raden van de 
deelnemende besturen die de voordracht moeten doen, reeds in hun nieuwe samenstelling 
vergaderd hebben. Is dit niet het geval dan worden betrokken nieuwe bestuurders 
benoemd door de algemene vergadering die de jaarrekeningen vaststelt en die tevens 
kwijting verleent aan de bestuurders die het voorgaande boekjaar in functie waren en die tot 
dan verantwoordelijkheid blijven dragen conform artikel 50 van het Decreet. 
Bestuurders zijn eveneens van rechtswege ontslagnemend in geval zij niet meer het 
vertrouwen genieten van de deelnemer die hen heeft voorgedragen en door deze 
deelnemer een nieuwe kandidaat wordt voorgedragen. 
Bestuurders met raadgevende stem zijn van rechtswege ontslagnemend wanneer zijn niet 
meer het vertrouwen genieten van de deelnemer die hen heeft aangeduid. 
Artikel 32 -Vertegenwoordiging 
De vereniging wordt, behoudens bijzondere machtigingen verleend door de raad van bestuur 
conform artikel 25 van de statuten, ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, 
met inbegrip van deze voor dewelke de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een 
notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd door de Voorzitter of zijn plaatsvervanger en een 



  

bestuurder. 
Behoudens bijzondere machtigingen verleend door de raad van bestuur conform artikel 25 van 
de statuten worden de verbintenissen van de vereniging ondertekend door de voorzitter of 
zijn plaatsvervanger en een bestuurder. 
Behoudens bijzondere machtiging verleend door de raad van bestuur conform artikel 25 van de 
statuten van deze statuten worden de gerechtelijke handelingen uit naam van de vereniging, 
zowel als eiser of verweerder, vervolgd door de raad van bestuur. 
De vereniging is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door 
bijzondere gevolmachtigden. 
Artikel 33 - Controle 
De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid, vanuit het 
oogpunt van dit decreet en van de statuten , van de verrichtingen weer te geven in de 
jaarrekening, wordt uitgeoefend door een commissaris. De commissaris wordt benoemd 
door de algemene vergadering voor een periode van drie jaar, onder de leden van het 
Instituut der Bedrijfsrevisoren. De commissaris is onderworpen aan de wettelijke en 
reglementaire bepalingen die zijn bevoegdheid regelen. 
De uittredende commissaris is herkiesbaar. 
Artikel 34 - Algemene vergadering 
De regelmatig samengesteld algemene vergadering vertegenwoordigt het geheel der 
deelnemers en haar besluiten, zijn, binnen de perken van het Decreet en de statuten, bindend voor 
iedereen. 
Artikel 35 - Samenstelling algemene vergadering 
De algemene vergadering is samengesteld uit de vertegenwoordigers van de deelnemers (hierna 
"de afgevaardigden"). Voor de gemeenten worden zijn rechtstreeks aangewezen door de 
gemeenteraden uit hun leden, voor de overige deelnemers door de organen die, krachtens 
de wettelijke, reglementaire of statutaire bepalingen, bevoegd zijn tot deelneming of 
toetreding te beslissen. 
De  vaststelling van het mandaat wordt herhaald voor elke algemene vergadering. 
De onverenigbaarheden zoals bepaald in artikel 48 van het Decreet zijn van toepassing op 
de afgevaardigden. Bovendien bestaat er een onverenigbaarheid tussen het mandaat van 
afgevaardigde en het mandaat in andere bestuursorganen binnen de vereniging. 
De gemeenteraad bepaalt het aantal afgevaardigden van de gemeenten op de algemene 
vergadering aan de hand van twee voor alle deelnemende gemeenten op dezelfde wijze 
geldende criteria, waarbij in gelijke mate rekening wordt gehouden met zowel de omvang 
van de bevolking volgens de laatst gepubliceerde officiële bevolkingscijfers als met de 
kapitaalinbreng. 
Iedere gemeente duidt steeds minstens één afgevaardigde aan. Desgewenst kan de gemeente 
overeenkomstig de in het voorgaande lid bepaalde criteria, bijkomende afgevaardigden 
aanduiden per volledige schijf van twintig procent van respectievelijk haar bevolkingscijfer in 
verhouding tot het totale bevolkingscijfer van het gemeentelijk ambtsgebied van de vereniging 
en haar kapitaalinbreng in verhouding tot het totale maatschappelijk kapitaal van de vereniging. 
Elke niet-gemeentelijk deelnemer mag zich slechts door één enkel lasthebber laten 
vertegenwoordigen. 
De oproeping voor de algemene vergadering vermeldt voor iedere gemeente de daartoe 
benodigde cijfergegevens aan de hand van de laatst gepubliceerde officiële bevolkingscijfers en 
van de laatst goedgekeurde jaarrekeningen. 
Artikel 36 - Stemrecht 
Iedere deelnemer beschikt over een stemrecht dat overeenstemt met het aantal aandelen 
waarover hij beschikt. 
Elk aandeel geeft hierbij recht op één stem. De gemeenten zullen steeds beschikken over de 
meerderheid van de stemmen. 
De gemeenteraad bepaalt het aantal stemmen waarover iedere afgevaardigde beschikt, 
zonder dat het totale aantal stemmen waarover de gemeente statutair beschikt, kan overschreden 



  

worden. 
De afgevaardigden tekenen alvorens zij de vergadering bijwonen een aanwezigheidslijst. Deze 
lijst, door de stemopnemers echt verklaard, wordt bij verslag van de vergadering gevoegd. 
Artikel 37 - Voorzitter, secretaris en stemopnemers 
De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter of een ondervoorzitter van de 
raad van bestuur. Bij ontstentenis van zowel de voorzitter als een ondervoorzitter duidt de 
algemene vergadering een voorzitter aan tussen de afgevaardigden van de gemeentelijke 
deelnemers. 
De secretaris van de raad van bestuur fungeert tevens als secretaris van de algemene 
vergadering. Bij afwezigheid van de secretaris van de raad van bestuur duidt de algemene 
vergadering een persoon aan die tijdens de vergadering de functie van secretaris opneemt. 
Bij aanvang van de vergadering duidt de voorzitter twee stemopnemers aan. 
Artikel 38 - Gewone algemene vergadering - Bijzondere algemene vergadering. 
38.1. De gewone algemene vergadering vindt jaarlijks plaats in de loop van het eerste semester. 
Deze algemene vergadering stelt de jaarrekeningen vast aan de hand van het verslag van de 
raad van bestuur en het verslag van de revisor. Tijdens dezelfde zitting verleent de 
algemene vergadering, door een afzonderlijke stemming, kwijting aan de bestuurders en de 
commissaris. 
Indien de jaarrekeningen niet worden vastgesteld overeenkomstig het vorige lid, dan wordt, 
binnen een termijn van negentig kalenderdagen, een nieuwe algemene vergadering 
bijeengeroepen, waaraan de gewijzigde rekening, met naleving van artikel 65 van het Decreet, 
worden voorgelegd. 
38.2. Onverminderd het voorgaande wordt minstens één bijzondere algemene vergadering 
belegd in de loop van het laatste trimester van elk jaar, om de te ontwikkelen activiteiten en de te 
volgen strategie voor het volgend boekjaar te bespreken. Een door de raad van bestuur 
opgestelde begroting staat op de agenda van deze vergadering. 
38.3. De zitting van de algemene vergadering is openbaar. 
Artikel 39 - Bevoegdheid algemene vergadering 
Conform de bepalingen van het Decreet is de algemene vergadering minstens bevoegd voor 
• Toetreding tot de vereniging 
• Uitsluiting van een deelnemer 
• Verlenging van de duurtijd van de vereniging 
• Ontbinding van de vereniging 
• Statutenwijziging 
• Benoeming van de leden van de raad van bestuur 
• Bepaling van presentiegelden en andere vergoedingen voor mandatarissen 
• Goedkeuring van de jaarrekening en verlenen van kwijting aan bestuurders en commissaris 
• Goedkeuring van een saneringsplan 
• Goedkeuring van een zesjaarlijks evaluatierapport, inclusief ondernemingsplan. 
• Bekrachtiging van de conform de artikelen 14.2 en 14.3 van deze statuten door de raad van 

bestuur vastgelegde bijdragen 
De werkingsmodaliteiten van de algemene vergadering kunnen worden neergeschreven in 
een huishoudelijk reglement dat wordt goedgekeurd en kan gewijzigd worden bij besluit van de 
algemene vergadering. 
Artikel 40 - Oproeping - agenda - ter beschikking stellen van stukken 
40.1. De raad van bestuur roept de algemene vergadering zo dikwijls bijeen als hij nodig 
oordeelt, minstens vijfenveertig dagen vóór de algemene vergadering. Hij is er toe gehouden 
de raad van bestuur bijeen te roepen op aanvraag van de deelnemers die samen ten minste 
één/vijfde van de maatschappelijke aandelen bezitten. 
Wanneer in dit geval de vergadering niet binnen de dertig dagen is bijeengeroepen, kan zij 
geldig worden bijeengeroepen door de commissaris of door deelnemers die houder zijn van 
ten minste één/vijfde van de maatschappelijke aandelen. Deze bijeenroeping behelst dat de 
raad van bestuur de deelnemers in kennis stelt van de datum waarop de algemene vergadering zal 



  

plaatsvinden; 
40.2. De agenda wordt opgesteld door de raad van bestuur. De commissaris of een groep 
deelnemers die houder zijn van ten minste één/vijfde van de maatschappelijke aandelen, 
kunnen een punt op de agenda brengen indien zij hiervan melding geven uiterlijk op de dag 
dat de raad van bestuur beslist tot de agendasamenstelling overgaat. 
40.3. Samen met de agenda voor de algemene vergadering worden de nuttige en 
noodzakelijke documenten ter beschikking gesteld van de deelnemers . 
Artikel 41 - Meerderheden 
De algemene vergadering kan slechts beraadslagen over punten die voorkomen op de agenda 
en wanneer de gewone meerderheid van de statutaire bepaalde stemmen, zowel globaal als 
in groep van de gemeentelijke vertegenwoordigers vertegenwoordigd zijn. 
Indien dit aanwezigheidsquorum niet wordt bereikt, zal een nieuwe vergadering worden 
bijeengeroepen binnen de zestig dagen, deze vergadering kan geldig beraadslagen over de 
punten welke een tweede maal op de agenda voorkomen, welke ook het aantal der 
aanwezige of vertegenwoordigde aandelen is. De oproepingsbrief zal per aangetekend brief 
worden verzonden en vermeldt deze statutaire bepaling. 
Behalve wanneer door het decreet of de statuten een andere meerderheid is vereist, worden 
de besluiten van de algemene vergadering bij gewone meerderheid der geldig uitgebrachte 
stemmen aangenomen. De vereiste meerderheid moet steeds bereikt worden zowel globaal 
als in de groep der gemeentelijke deelnemers. 
Artikel 42 - Statutenwijziging 
42.1. De wijzigingen in de statuten worden artikelsgewijs aangebracht door de algemene 
vergadering 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 het aantal deelnemende 
gemeenten haar instemming betuigt. 
42.2. Uiterlijk negentig dagen vóór de algemene vergadering die de statutenwijziging moet 
beoordelen wordt een door de raad van bestuur opgesteld ontwerp aan alle deelnemers 
voorgelegd. De beslissingen terzake van hun raden die de oorspronkelijke statuten hebben 
goedgekeurd, 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, worden geacht 
zich te onthouden. De onthouding bepaalt het mandaat van hun vertegenwoordigers op de 
algemene vergadering. 
De statutenwijzigingen dienen op dezelfde wijze als de oprichtingsakte neergelegd en 
bekendgemaakt te worden conform de bepalingen van artikel 41 van het Decreet. 
De statutenwijzigingen zijn slechts uitvoerbaar nadat ze zijn goedgekeurd bij besluit van de 
Vlaamse Regering of door het verstrijken van de termijn voor goedkeuring, conform de 
modaliteiten voorzien in artikel 40 en 42 van het Decreet. 
Artikel 43 - Notulering 
De beraadslagingen en de besluiten van de algemene vergadering worden door de 
secretaris genotuleerd en tijdens de vergadering goedgekeurd. De verslagen, ondertekend 
door de voorzitter, secretaris en afgevaardigden die erom verzoeken, worden in een apart 
register bijgehouden. 
Het verslag van de algemene vergadering wordt aan alle deelnemers  op elektronische wijze ter 
beschikking gesteld  binnen een termijn van dertig dagen na zijn dagtekening. 
Uittreksel van de notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de voorzitter.  
Artikel 44 - Boekjaar 
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december.  
Artikel 45 - Jaarrekening 
45.1. De boekhouding van de vereniging wordt gevoerd volgens de wetgeving op de 
jaarrekening en overeenkomstig de richtlijnen verstrekt door de bevoegde overheden. 
42.2. Bij het verstrijken van het boekjaar wordt door de raad van bestuur een inventaris 



  

opgemaakt van de roerende en onroerende goederen, alsmede van de schulden van de 
vereniging. Tevens wordt de boekhouding afgesloten en maakt de raad van bestuur de 
jaarrekening op, bestaande uit de balans, de resultatenrekening, het voorstel van bestemming 
van het resultaat en de toelichting. 
Artikel 46 - Winstbesteding 
De algemene vergadering beslist op voordracht van de raad van bestuur over de besteding 

van de winst. Jaarlijks moet een bedrag van tenminste vijf procent van de winst worden 
voorbehouden voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze voorafname is niet meer 
verplicht, wanneer deze reserve één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt. 
Artikel 47 - Verlies 
Wanneer een boekjaar met verlies wordt afgesloten dan wordt dit verlies vereffend door de 
afneming van de reserves. Zo deze ontoereikend zijn, dan wordt het verlies naar het volgende 
boekjaar overgedragen. 
Wanneer tengevolge 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 dagen 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 vóór 
de algemene vergadering aan alle deelnemers  wordt voorgelegd, samen met de 
oproepingsbrief en alle bijhorende documenten waaruit de noodzaak van het saneringsplan 
blijkt. 
De algemene vergadering beslist hierover onder de modaliteiten bepaald voor de besluitvorming 
inzake statutenwijziging. 
Artikel 48 - Ontbinding en vereffening 
48.1. 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 
overgaan. 
Bij ontbinding krachtens het voorgaande lid of door het verstrijken van de statutair bepaalde 
termijn die niet verlengd wordt, wijst de algemene vergadering die de ontbinding vaststelt de 
vereffenaars aan op dezelfde wijze als bepaald is voor de bestuurders. Een beperkt college van 
vereffenaars kan samengesteld worden op dezelfde wijze als een directiecomité. Alle 
organen vervallen op het ogenblik van de ontbinding. 
48.2. De vereffenaars beschikken over alle bevoegdheden voorzien in artikel 186 en 187 
van het Wetboek van vennootschappen, zonder bijzondere machtiging van de algemene 
vergadering. De algemene vergadering kan evenwel te allen tijde deze bevoegdheden bij 
gewone meerderheid beperken. 
48.3. 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 de 
gemeente overgenomen personeel komt, met behoud van zijn geldelijk statuut, terecht in een 
overgangskader dat geen invloed heeft op het personeelskader en uitdovend is. 
48.4. De gemeenten hebben een recht van voorkeur op overneming van de op hun 
grondgebied gelegen installaties tegen boekwaarde. 
48.5. Na de aanzuivering van alle baten en lasten alsmede van de kosten van de liquidatie of 
bewaring welke voor deze regeling gedaan worden, wordt het netto-actief uitgekeerd aan de 
deelnemers, rekening houdend met de geplaatste maatschappelijke aandelen en hun volstorting. 
Hiertoe kunnen de vereffenaars de rekening afsluiten, alsof de niet volgestorte schijven 
opgeroepen werden en compenseren, zoniet alle aandelen terugbrengen tot dezelfde verhouding 
van volstorting door voorafgaande terugbetalingen. 



  

De hiervoor in dit artikel beschreven regeling geldt niet voor de deelnemers met "C-aandelen". 
Deze deelnemers kunnen enkel aanspraak maken op de terugbetaling van het gestorte bedrag 
bij de kapitaalintekening. 
Artikel 49 - Woonstkeuze 
Elke aandeelhouder, bestuurder, commissaris of vereffenaar van de vereniging die niet in 
België gehuisvest is, moet er woonstkeuze doen voor alles wat de uitvoering van 
onderhavige statuten betreft. 
Bij ontstentenis zullen aan deze personen alle oproepingen en mededelingen geldig gemaakt worden 
op de zetel van de vereniging, die zal worden beschouwd als hun domicilie van rechtswege. 

VOOR EENSLUIDEND VERKLAARDE GECOÖRDINEERDE STATUTEN 


