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STATUTEN
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TITEL I - RECHTSVORM, NAAM, DOEL, ZETEL, DUUR

Artikel I
IVM is een intergemeentelijke opdrachthoudende vereníging díe wordt beheerst door het decreet van
22 december 2017 over het lokaal bestuur, hierna 'het deõreét' en alle latere wijziging"n op het decreet.

Artikel2
Pq vereniging zal- de naam dragen;.. .!ltersemeentelijke opdrachthoudende Vereniging voor
h u isvui lvenrerking Meegesland, afgekôrt' IVM o.v.'.

IVM neemt de vorm aan van een intergemeentelijke opdrachthoudende vereniging waarvan de
kenmerken zijn vastgesteld krachtens de bepalingen úan hei decreet van Z2december 2012. Zeis een
pu blíekrechtelijke rechtspersoon en heeft geen hándelskarakter.

Voor alles wat niet. uitdrukkelijk geregeld is door het decreet of deze statuten zijn de bepalingen vantoepassing van het wetboek van vennootschappen die gelden voor de vennoótschapsüorm-van de
coöperatieve ven nootschap met beperkte aansprakelijkheiA.

IVM wordt in deze statuten verder aangeduid met de naam "opdrachthoudende vereniging',.

ln alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen en andere stukken uitgaande van deopdrachthoudende vereniging wordt haar naam onmiddellijk vooratgãgaán of- gevolgd door
"opdrachthoudende vereniging,,.

Artikel3
De opdrachthoudende vereniging heeft tot doel:
1. de sensibilisatie tot voorkomen, hergebruik, recyclage en nuttige toepassing van afual- en

materiaalstromen;
2' het inzamelen en vervoeren van afual- en materiaalstromen afkomstig van huishoudens en - voorzover het met huishoudens vergelijkbare aard en hoeveelheden beäeft - aitcimstig van KMO's,

zelfstandigen en verenig ingen;
3' de venryerving, de uitbouw en de uitbating van een bedrijf tot het voorkomen, hergebruiken,
_ veruvijderen, vênrverken, valoriseren en/of veinietigen van afuál;4' de inrichting enlof uitbating v3n recyclageparken ãn het voorzien in logistieke ondersteuning bij dewerking van de recyclageparken;
5. de afzet van het al dan nÍet ingezamelde of verwerkte afual en/of van alle producten die uit enige
^ ¡rerwerking of bewe,rking voorkomen, voortvloeiend uit de activíteiten vermeiO in t um +;6. het adviseren van de gemeenten bij het materialenbeheer en bij de uitwerking van hun afuafbeleid.

De opdrachthoudende vereníging voert deze taken slechts uit nadat de betrokken gemeente híermee
akkoord gaat.

De opdrachthoudende vereniging mag alle verrichtingen uitvoeren die met dit doel verband houden.

De opdrachthoudende vereniging kan het doel onder meer veryezenlijken door samen te werken met
andere opdrachthoudende verenigingen en/of bedrijven die gelijkaardiie activiteiten uitoefenen.

lndien voor het uitoefenen van bepaalde activiteiten die behoren tot een of meer van de opdrachtenwaarvoor de deelnemende gemeenten effectief een bevoegdheidsoverdracht hebben verricht
overeenkomstig onderhavige statuten, de samenwerking leidt tot een substitutie van deze fractie vande beheersoverdracht, dan kan een dergelijke samenw-erking slechts afgesloten wórOen met andereopdrachthoudende verenigingen die uitsiuiténd openbare beãturen als déelnemer hebben. Oergei¡^kã
samenwerkingsovereenkomsten dienen goedgekeurd te worden door de afgemeñe vergadering.-

Artikel4
De zetel van de opdrachthoudende vereniging is gevestigd in de Sint-Laureinsesteenweg 29 te Eeklo.

Hij mag evenwel volgens de procedure van statutenwijziging door de algemene vergadering worden
overgebracht naar een ander lokaal, in één der deelneme*nOé gemeenten-, aan deze laatste of aan deopdrachthoudende vereniging toebehorend voor zover hij zich i-n het Vl"ams Gewest bevindt.
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Naast de zetel van de opdrachthoudende vereniging mag deze één of meer bedrijfszetels vestigen.

ArtikelS
De opdrachthoudende vereniging werd opgericht op 1B februari 1980 voor een duur van dertig jaar, te

rekenen vanaf de datum vanãpiicnting. 
'Oéze 

termijn eindigde op 17 februari 2010 en werd vanaf 18

februari 2010 verlengd met een periode van achttien jaar, welke eindigt op 17 februari2O2S'

Zij mag slechts verbintenissen aangaan voor een termijn die haar eigen bestaansperiode overschrijdt,

inäien z¡ al de nodige maatregeteñ treft om de naleving van deze verbintenissen te waarborgen en

zonder de uitoefenirig van het recht van een deelnemer om niet aan de verlenging, zoals bepaald in

artikel 43 van deze statuten, deelte nemen, moeilijker of duurder te maken.

TITEL II - DE DEELNEMERS, AANSPRAKELIJKHEID

Artikel6
De opdrachthoudende vereniging is samengesteld uit de deelnemers, zoals vermeld in het register van

de deelnemers met opgave vãnãe inbreng, die als bijlage aan onderhavige statuten is gevoegd en er

wezenlijk deel van uitmaakt.

ArtikelT
Dit register wordt door de algemene vergadering in overeenstemming gebracht met haar besluiten

inzakãde toetreding, het ontsìag of de uitèluiting. De eventuele overdracht van aandelen aan nieuwe

deelnemers vindt iñ voorkomeñd geval pas formeel plaats na het voormeld in overeenstemming

brengen.

ArtikelTbis
De deelnemers zijn slechts verantwoordelijk tot het beloop van het door hen geplaatste kapitaal.

Er bestaat onder hen geen hoofdelijke aansprakelijkheid.

Artikel S

(opgeheven)

Artikel9
(opgeheven)

Artikel l0
(opgeheven)

Artikel 1l
(opgeheven)

TITEL III - MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL, AANDELEN, VERPLICHTINGEN DER

DEELNEMERS

Artikel l2
Het maatschappelijk kapitaal wordt vertegenwoordigd door gelijke aandelen op.naam, met elk een

nominale waarde van vi¡fentwintig euro (25 EUR), Hèt vast gedeelte van het maatschappelijk kapitaal

bedraagt vijfhonderdduizend euro (500.000 EUR).

Er bestaan drie categorieën van aandelen: aandelen A worden toegekend aan de deelnemende
gemeenten en aandelãn B worden toegekend aan andere overheden en aan andere intergemeentelijke

ierenigingen en aandelen C. De aandelen C zijn de aandelen die werden gecreëerd naar aanleiding

van dð kãpitaalverhoging van 17 juni 2015. Ðe drie categorieën aandelen zijn gelijk en geven dus

dezelfde rechten aan ñuñ houders, evenwel met de uitzondering dat de aandelen C zijn uitgesloten van

het stemrecht en behoudens andere añrijkingen in de statuten.
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De aandelen kunnen slechts overgedragen worden binnen hun eigen categorie van deelnemers.

De overdracht van aandelen dient het vooruerp uit te maken van een voorafgaande machtiging van de
algemene vergadering voor zover de overdracht geen afbreuk doet aan deïaarborg van een goede
uitvoering der verbintenissen van de opdrachthoudende vereniging.

Artikel l3
Het aandeel in het maatschappelijk kapitaal, vertegenwoordigd door de aandelen A, van elke
deelnemende gemeente wordt bepaald op vijfentwintigêuro (25 EUR) per inwoner van die gemeente.

Het bevolkingscijfer wordt vastgesteld volgens de meest recente officiële opgave, gepubliceerd in het
Belgisch Staatsblad, dit op het ogenbtik van de oprichting of van de ioé1¡ediñg van de nieuwe
deelnemer.

Dit cijfer wordt door. de algemene vergadering aangepast op haar eerste jaarvergadering na elke
zesjaarlijkse algehele vernieuwing van de gemeenieraden, dit om mei de evolutie- van het
bevolkingscijfer rekening te houden. Het nie_uwe bevolkingscijfer wordt vastg".t"lO op dezelfde wijze
als bepaald in het tweede lid van dit artikel. De in dit liO ¡eãoetde aanpassin! gaat in b¡ net Oegin íàn
het betrokken díenstjaar, ze gebeurt de _eerste maal bij de jaarvergaOeri"n! van 2002. Bij iedere
aanpassing wordt ook de bijlage bij artikel6 telkens aangeþast.

Bij latere.toetreding kan het aantal door de nieuwe deelnemer te plaatsen maatschappelijke aandelen,
berekend op basis van het bepaalde in het eerste lid van on'derhavig artikel, O'o'or ãe algemené
vergadering, op voorstel van de raad van bestuur, aangepast worden orñ rekening te houden met het
werkefijk netto-actief en met de uitgaven welke tot dai ogenblik in het belang vãn de gemeenschap
werden gedaan.

Het aandeel in het maatschappelijk kapitaal, vertegenwoordigd door de aandelen B, van elke andere
overheid of intergemeentelijke vereniging wordt beþaald op tien (10) aandelen per andere overheid of
intergemeentelIke vereniging met een nominale waarde ván v¡feirtwintig euro 1åS f Un¡ per aandeel.

Het aandeel in het maatschappelijk kapitaal, vertegenwoordigd door de aandelen C, wordt bepaald door
de onderlinge verhouding waarin de deelnemers hebben dãelgenomen aan de kapitaalverhoging van
17 juni2015, ondervoorbehoud van eventuele latere besluiten-iotwijziging van de itatut"n.

Artikel 14
De deelnemers verbinden zich tot het volstorten van het geplaatste kapitaal, op de wijze zoals hierna
bepaald.

De raad van bestuur regelt de oproep tot volstorting van het geplaatste kapitaal, met dien verstande dat
op elk aandeel minimum één vierde moet worden volgestort.be verdere vbtstorting gebeurt naargelang
van de behoeften van de opdrachthoudende vereniging en mits een voorafgaanãõ kennisgeviñg vàñ
zes maanden, bijaangetekend schrijven aan de deelnemers betekend.

Wanneer de betaling niet geschiedt binnen de termijnen, voorzien door de statuten of vastgelegd doorde raad van bestuut, zal van rechtswege_ en zônder enige ingebrekestelling àen rðnte-op de
achterstallige,bedragen verschuldigd zijn gelijk aan het dubbei-e van de EURTBO{g maand die oþ Oat
ogenblik wordt toegepast.

Deze regeling geldt voor alle betalíngen door de aangesloten deelnemers aan de opdrachthoudende
verenigíng verschuldþd. De gedane stortingen wordeñ in de eerste plaats a"ngeweËd tot kwijtÍng van
de verschuldigde renten,

Artikel l4bis
Ter.aanvulling van artikel 14 wordt bij iedere latere toetreding van een deelnemer door deze het
geplaatste kapitaal volgestort ten belope van hetzelfde deel dai reeds door de vroegere deelnemers
werd volgestort.
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Artikel 15
Elke deelnemer verbindt er zich toe op eerste aanvraag van de raad van bestuur, alle schikkingen te

tr"f"n om uitsluitend aan de opdrachtñoudende vereniging alle ingezamelde afual te leveren'

Hij zal zich schikken naar de richtlijnen van de opdrachthoudende vereniging, wat betreft de aard van

het afual, de inzameling en de aflevering.

De deelnemende gemeenten doen afstand ten voordele van de opdrachthougqlO: vereniging van hun

,".ntãn en bevoe-gdheden terzake, evenwel met het vermogen van substitutie ten behoeve van de

intà.g"rn""ntelijkel verenigingen waarmee de opdrachthoudende vereniging een

samenwerkingsovereen komst afsluit.

Ten opzichte van de deelnemers zullen alle prestaties aan de kostprijs worden uitgevoerd, met dien

verstande dat de t<ostpr'rjs volgens door de raåd uan bestuur vast te leggen criteria evenredig over alle

deelnemers omgeslagen wordt.

wat het transport van het ingezamelde afual tussen de deelnemende gemeenten en de

atváenergiecenirale betreft, zullðn maatregelen getroffen worden opdat de.last hiervan op een

àvenreOigä wijze over de deelnemers gespreid worã't, volgens door de raad van bestuur vast te leggen

criteria.

De raad van bestuur mag aan de deelnemers provisies of voorafbetalingen opvragen op basis van.de

neor¡isrosten van het võorlaatsie boekjaar. Fiet verschil in min of meer zal na het afsluiten van het

betrokken boekjaar verrekend worden na eventuele reservatie.

Elke deelnemende gemeente verbindt zich er toe ieder jaar aan de opdrachthoudende vereniging een

maximale bijdrage vãn € 50 per inwoner te storten tot dekking van alle kosten'

ln geval de gemeenten daartoe op de opdrachthoudende vereniging een ber.oe.p doen, zal deze op de

meeste economisch";,Jr" à¿ dienstveriening verzorgen, hetzij iñ eigen bedrijf, !."tt'¡ UU contracten m.et

derden. Ten opzichte ván de betrokken gemãente za\ deze prestatie aan kostprijs worden uitgevoerd'

Artikel lSbis
Onverminderd de decretale bepalingen inzake de openbaarheid van bestuur organiseren de

deelnemers op de secretarie' van* de deelnemend'e gemeenten het inzagerecht voor de

gãméenteraadsleden van de notulen van de algemene vergadering en de raad van bestuur'

Zij organiseren tevens het in artikel i.lvan het decreet voorziene uitbrengen van verslag. Zlzorgen

ervoor dat de bedoelde verslaggeving tevens gegeven wordt telkens als de gemeenteraadsleden er om

vragen en dat dit steeds tijdig gebeurt zodat"beãprekingen en beraadslagingen in de gemeenteraden

van de deelnemende gemeenten mogelijk zijn.

Artikel 16
(opgeheven)

Artikel l6bis
(opgeheven)

TITEL IV - BESTUUR EN CONTROLE'

A, Raad van bestuur

Artikel 17
Onverminderd de toepassing van artikel 27bis, wordt de opdrachthoudende vereniging bestuurd d.oor

een raad van bestuur, *u"r""n de leden worden benoemd door de algemene vergadering, b'tj geheime

stemming, op voordracht van de deelnemers die ze vertegenwoordigen.

De bestuurders dienen of,¡vel lid te zijn van de gemeenteraad of burgemeester oñ¡¡el te voldoen aan

artikel 434 s zen 3 van het decreet eán bestuurðer die geen lid van de gemeenteraad of burgemeester
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is, dient over een manifest aantoonbare deskundigheid met betrekking tot de statutair bepaaldedoelstellíngen te beschikken. De gemeenteraad die oärgeì¡ke voordracht ãoet, dient deze uitdrukkelijkte motiveren.

onverminderd de toepassing van artikel 27bis, wordt elke deelnemende gemeente vertegenwoordigdals volgt:

Het aantal bestuurders met stemrecht is beperkt tot 15. Maximaal 213 vanhet aantal bestuurders is vanhetzelfde geslacht.

Elke deelnemende gemeente of stad heeft recht op 1 vertegenwoordiger in de raad van bestuur.

De bestuurders worden afgezet door de argemene vergadering.

Per bestuurder wordt tevens een plaatsvervanger aangeduid. Deze wordt benoemd en afgezet opdezelfde wijze en wat de benoeming betreft volgéns oerélroã uerdeling, 
"r. 

g"lãluãor de bestuurders-tÍtularissen.

valt een mandaat van bestuurder open, da.n wordt hij rlervangen door de plaatsvervanger. ls deze in deonmogelijkheid het mandaat verder te zetten of wórdt door"de praatsvårvang;;ò-;" voorgeschrevenminimale vertegenwoordiging van eenzelfde geslacht niãiranòe, gerespecteerd, dan kan de raad vanbestuur, onverminderd de toepassing van a1titgr 434 S 4 vaÀ het decreet, in zijn vervanging voozien.Tlidens de eerstvolgende algemendvergadering zaläeni¡"rr" bestuúroei, oi voordracht van dedeelnemer die hij vertegenwóordigt, worãen beñoemd teneinde het mandaàt'vän z¡n voorganger tebeëindigen.

Artikel l8
onverminderd de toepas.gjng va¡ de bepalingen van het decreet en het bepaalde in artikel 17, zesdelid, en artikel 18, tweede lid, worden bestüurdõrs benoemd uoo.""n termijn van zes jaar. De uittredendebestuurders zijn herkiesbaar' Een bestuurder kan slechts lid zijn van de uitvoàiãnoe organen vanmaximaal drie opdrachthoudende of dienstverlenende u"rãnif ing"n.

Het mandaat van bestuurder eindigt evenwel van rechtswege:
a) bij de bijeenkomst.van de algemene vergartering UeOoeiO in artikel445, tweede lid van het decreet,binnen de eerste drie maand volgend o[ oe veñrieuwinj vän de gemeenteraad die de bestuurdersheeft voorgedragen;
b) bii verlies, om enige andere reden, van het gemeentelijk mandaat, dat vereist was voor de voordrachten benoeming;
c) wanneer de gemeenteraad zijn vertrouwen opzegt en een nieuwe kandidaat voordraagt.

De onverenigbaarheden bedoeld in artikel 436 van het decreet zqn vantoepassing.

Na elke zesjaarlijkse algehele vernieuwing.van de gemeenteraden, zal de uittredende raad van bestuurslechts de beslissingen kunnen nemen ãie noooãa¿ffJk ;ij;ioor de normale functionering van hetbedrijf.

Artikel 19
Telkens na zes jaar verkiest de raad van bestuur onder zijn leden een voorzitter, een eersteondervoorzitter, een tweede ondervoorzitter en een derde ondervoorzitter, afkomstig uit verschillendedeelnemende gemeenten. Deze personen dienen lid i; r,1.;;;;" gemeenteraad ofburgemeester.

Bij afrruezigheid van de voozitter wordt de raad van bestr¡ur voorgezeten, respectievolijl< door de eerste,de tweede of de derde ondervoorzitter.

ln gevalvan afwezigheid van de voorzitter en van de ondervoorzitters wordt de vergadering geleid doorde bestuurder die onder de.aanwezígheden het meeste oiànst¡aren in de raad van bestuur bezit.wanneer meerdere aanwezigen hieñroor in aanmemr-ñg-'[är"n, zal de oudste onder hen hetvoorzitterschap waarn em en.
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Artikel20
De raad van bestuur vergadert slechts geldig wanneer de meerderheid van z'ljn leden aanwezig of
vertegenwoordigd is. De zitting van de raad van bestuur is niet openbaar.

De besluiten worden bij gewone meerderheid van stemmen genomen. Het stemmen bij volmacht is

toegelaten, onder de vooruvaarden, bepaald in artikel 447 van het decreet. Elke bestuurder beschikt
ovel één stem; hij kan per vergadering volmacht verlenen aan een effectief bestuurder. Een bestuurder
mag slechts drager zijn van één volmacht.

Artikel2l
De raad van bestuur wordt acht dagen vooraf samengeroepen door de voorzitter, of bij diens

añvezigheid door respectievelijk de eerste, de tweede of de derde ondervoorzitter; bÜ atwezigheid of
weigering van de voorzitter of ondervoorzitters door twee bestuurders.

De oproeping bevat de agenda.

Elke bestuurder is gemachtigd punten op de agenda te doen plaatsen door dit schriftelijk aan de

voozitter mede te delen, ten minste tien dagen vóór de vergadering.

Een punt dat niet op de agenda voorkomt, mag niet in bespreking worden gebracht, behalve in

spoedeisende gevallen wanneer het geringste uitstel gevaar of schade zou kunnen opleveren.

Tot spoedbehandeling kan niet worden besloten dan door ten minste twee derden van de aanwezige
bestuurders; de namen van die bestuurders worden in de notulen vermeld.

ls de meerderheid der bestuurders niet aanwezig op de eerste vergadering, dan wordt, onverminderd
de toepassing van artikel 446van het decreet binnen de veertien dagen een tweede vergadering belegd.

Tijdens deze tweede vergadering wordt over de punten, die voor de tweede maal op de agenda gebracht
worden, beslist welke ook het aantal aanwezige bestuurders is. 

.

De uitnodiging tot het bijwonen van deze tweede vergadering geschiedt bij aangetekende brief, die aan

de toepassing van artikel 21, zesde lid, van de statuten zal herinneren.

De raad van bestuur wordt binnen de maand samengeroepen wanneer ten minste drie bestuurders, die

ten minste twee deelnemers vertegenwoordigen, hiertoe de wens uiten.

Artikel22
De opdrachthoudende vereniging zal beschikken over een secretaris, met standplaats oP. de
maatschappelijke zetel van de opdrachthoudende vereniging en belast met de uitvoering van de taken,

verbonden aañ de werking van de opdrachthoudende vereniging, zoals bepaald door de raad van

bestuur.

De secretaris wordt aangesteld, zonder beperking van duur, door de raad van bestuur.

De secretaris wordt genomen buiten de raad van bestuur, bij voorkeur uit het A-personeel van de

opdrachthoudende vereniging.

Artikel23
De besluiten van de raad van bestuur blijken uit de notulen der beraadslagingen. Deze worden
gebundeld in een daartoe bestemd register.

Zij worden ondertekend door de voorzitter en de secretaris,

De uittreksels, verzendingen en kopieën van de notulen worden door de voorzitter of diens
plaatsvervanger en de secretaris ondertekend.

De secretaris is ertoe gehouden binnen de dertig dagen na de aangehaalde vergadering een kopie van
de notulen te sturen naar alle bestuurders en naar elke deelnemende gemeente.
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De voozitter van de raad van bestuur is ertoe gehouden een overzichtslijst van de besluiten met een
beknopte omschrijving van de daarin geregelde aangelegenheden binnen de l0 dagen na het nemen
van het besluit bekend te maken via de webtoepassing.
Als de toezichthoudende overheid een besluit heeft vérnietigd, wordt ook van die vernietiging melding
gemaakt.

lngevalvan beslissingen ingevolge de rechtspositieregeling van het personeel (overeenkomstig artikel
458 van het decreet) of ingeval van voorstellen in verbañd met het saneringàplan lovereeniomstig
artikel 457 van het decreet) of ingevalvan beslissingen over de code van goed Ée'stuurina goedkeurin!
door de algemene vergadering), wordt binnen de 1b dagen (añ. 467) ninet nemen van dã beslissin!
het desbetreffende besluit en de inhoud ervan bekend gemaakt via d-e webtoepassing.

Op dezelfde dag als de bekendmaking op de webtoepassirrg wordt de toezichthoudende overheid op
de hoogte gebracht van de bekendmaking.

Artikel24
De raad van bestuur heeft de bevoegdheid om alle handelingen te verrichten die nodíg of dienstig zijn
voor het bereiken van het doel van de opdrachthoudende vereniging, met uitzonderin! van die rñetËe
door decretale en/of statutaire bepalingen aan de algemene vergaieiing worden voorbehouden.

De raad van bestuur bepaalt met name de regelen in verband met de benoeming, het ontslag, de
bezoldiging en het statuut van het personeel. De raad van bestuur stelt de deontolõgische codÑoor
het personeel op.

De raad van bestuur vertegenwoordigt de opdrachthoudende vereniging jegens derden en in rechte, als
eiser of als verweerder. De voozitter of diens plaatsvervanger treedt ãäarO¡ op in naam van de raad
van bestuur.

De raad van bestuur wordt gelast met de door de wet opgelegde publicatieverrichtingen en
neerleggingen, onder meer wanneer het gaat
- in voorkomend geval, om het verplaatsen van de zetel van de opdrachthoudende vereniging (artikel

4).
- in voorkomend geval, om wijzigingen aangebracht aan de onderhavige statuten of aan de bijlagen

ervan.
- om het jaarverslag, de balans, de resultatenrekening, de toelichting en het verslag van de

commissaris.
Er wordt bij de neerlegging bij de Nationale Bank van België binnen de dertig dagen na de algemene
vergadering vermeld dat de rekeningen onderworpen zijn aan eén administratieve
toezichtsprocedure. Binnen een termijn van dertig kalendêrdageñ wordt de Nationale Bank van
Belgie op de hoogte gebracht van het verstrijken van de termijn inzake het admÍnístratief toezicht.

Met name kan de raad van bestuur ook alle handelingen verrichten bepaald in en volgens de
voorwaarden van de artikelen 450 en 458 van het decreet.

Onverminderd de toepasselijke statutaire en wettelijke bepalingen, regelt de raad van bestuur de wijze
waarop de overeenkomsten die de opdrachthoudende vereniging tegenover derden binden worden
ondertekend, evenals de wijze waarop de briefwisseling en aliten-van dagelijks bestuur worden
ondertekend alsmede de wijze van ondertekening bij verhiñdering.

Artikel2S
De bestuurder is, overeenkomstig het gemeen recht, persoonl[jk verantwoordelijk voor de uitoefening
van zijn mandaat zonder dat de hoofdelijke aansprakelijl<heid bèstaat tussen de bestuurders.

Hij kan echter niet aansprakelijk gesteld worden voor de verbintenissen aangegaan door de
opdrachthoudende veren iging.

Geen lid van de raad van bestuur mag:
- aanwezig zijn bij een beraadslaging of besluit over zaken waarbij hÍj een rechtstreeks belang heeft,

of waarbij zijn bloed- of aanven¡vanten tot en met de vierde graád êen persoonlijk en rechtétreeks
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belang hebben. Dit verbod strekt niet verder dan de bloed- en aanverwanten tot de tweede graad als

het gaat om de voordracht van kandidaten, benoemingen, afzettingen en schorsingen.
rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen aan overeenkomsten die met de opdrachthoudende
vereníging zijn gesloten.
als advocãai, nbtaris of zaakwaarnemer optreden in rechtsgedingen tegen de opdrachthoudende
vereniging. Het is hem verboden, in dezelfde hoedanigheid, ten behoeve van de opdrachthoudende
vereniõing te pleiten, raad te geven of op te treden in enige betwisting, tenzij dit kosteloos gebeurt'

als raadsman van een personeelslid optreden in tuchtzaken.

Artikel26
(opgeheven)

Artikel26bis
De werkingsmodaliteiten van de verschillende organen kunnen meer uitgebreid worden neergeschreven

in een bij ðe statuten gevoegd huishoudelijk reglement dat opgesteld en desgevallend gewijzigd wordt

bij een gewone beslissíng van het betrokken orgaan.

Artikel2T
De algemene vergadering bepaalt de vergoedingen, die kunnen toegekend worden aan de voozitter,
de onãervoozitteis, de leðen van de raad van bestuur en aan de commissaris, en dit binnen de perken

en overeenkomstig de toekenningsvoorwaarden, vastgesteld door de Vlaamse Regering.

Jaarlijks wordt een per mandataris geÏndividualiseerd overzicht van de in het voorbije boekjaar

ontvangen vergoedingen en presentiegelden gevoegd bij de documenten die aan de deelnemende
gemeenten bij de uitnodiging tot de jaarvergadering worden bezorgd.

Artikel 27bis
ledere deelnemende gemeente heeft het recht tot lid van de raad van bestuur met raadgevende stem

één gemeenteraadsliã aan te duiden, verkozen op een lijst waarvan geen enkele verkozene deel
uitmãakt van het College van Burgemeester en Schepenen. Deze aanduiding wordt door de gemeente

voorgelegd aan de algêmene vergadering die overgaat tot de samenstelling van de raad van bestuur
na Oã atgéhele vernieuwing van de gemeenteraden. ln de oproeping tot die algemene vergadering wordt
de aandacht van de steden/gemeenten gevestigd op dit recht.

lndien het aantal gemeenten dat van dÌt recht gebruik maakt ten hoogste drie bedraagt, neemt de

algemene vergadering akte van de gemeenteraadsbeslissingen en wonen de aldus aangeduide leden

mèt raadgevende stem vanaf dat ogenblik de zittingen van de raad van bestuur bij.

Bij verlies van het mandaat door een overeenkomstig het voorgaande lid aangeduid lid _met
raadgevende stem vóór het verstrijken van de duur bepaald in het zesde lid van dit artikel, heeft de

gemãente die de oorspronkelijke aanduiding heeft verricht, het recht onmiddell'rjk in de vervanging te

üoorzien bij gemeenteiaadsbe-stissing. Het aldus aangeduide lid wordt opgenomen in de eerstvolgende
vergadering van de raad van bestuur en voltooit het mandaat van zijn voorganger. Van deze aanduiding
wordt akte genomen op de eerstvolgende bijeenkomst van de algemene vergadering.

lndien het aantal gemeenten dat van het in het eerste lid van dit artikel bepaalde recht gebruìk maakt
meer dan drie bedraagt, neemt de algemene vergadering akte van de gemeenteraadsbeslìssingen en

bepaalt zij de rangorde van de aangeduide leden met raadgevende stem volgens de volgende criteria
in afdalende volgorde:
1. het geslacht waarbij voorrang wordt gegeven aan de aangeduide leden waarvan het geslacht minder

dan één derde van dit van de leden van de raad van bestuur bedraagt;
2. het aantaljaren dat de aangeduide leden reeds een bestuursmandaat binnen de opdrachthoudende

vereniging hebben opgenomen als bestuurder;
3. de leeftijd waarbij voorrang gegeven wordt aan de jongste aangeduide leden.
De eerste 

-drie 
volgens dezã iangorde aangeduide leden met raadgevende stem wonen vanaf dat

ogenblik de zittingen van de raad van bestuur bij.

Bij verlies van het mandaat door een overeenkomstig het voorgaande lid aangeduid lid met

råOgevende stem vóór het verstrijken van de duur bepaald in het zesde lid van dit artikel, komt het

open-gevallen mandaat toe aan hei aangeduide lid dat in de oorspronkelijk opgemaakte rangorde als
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best geplaatst 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. lndien evenwel geen
vervanging mogelijk is ingevolge het ontbreken van opvolgers in dgoorsprón¡ãt¡fe rangorde, maalt de
eerstvolgende algemene vergadering een nieuwe rangorde op volgens het ciiter¡urn-bepaald in het
voorgaande lid, dit aan de hand van nieuwe gemeenteraadsbeslissingen tot aanduiding van leden met
raadgevende stem door de gemeenten die daartoe gebruik maken van het in het eerste id van dit artikel
bepaalde recht. Daarop wordt aandacht van deze gemeenten gevestigd in de oproeping tot de
algemene vergadering. De toekenning en uitoefening vãn de mandaien gebãurt op de wijze alsbepaald
in het vierde lid.

De duur van het mandaat van lÍd met raadgevende stem bedraagt zes jaar, onverminderd hetgeen
bepaald is in artikel 18 van de statuten. Bü ¡ét verstrijken van de Oùur worbt in de algehele vervañging
van deze leden voorzien op de wijze zoals bepaald in het tweede en het vierde lid va-n dit artikel.

De bepalingen van de artikelen 17, 18, 25 en 27 van de statuten zijn van-.toepassing op de leden van
de raad van bestuur met raadgevende stem.

Artikel2S
(opgeheven)

B. Commissaris

Artikel29
(opgeheven)

Artikel30
De algemene vergadering benoemt een commissaris, aangeduid in hoedanigheid van lid van het
lnstituut van de Bedrijfsrevisoren en onderworpen aan ãlle wetsbepalingãn die zijn ambt en
bevoegdheden regelen.

De commissaris oefent een onbeperkt recht van toezicht en controle uit op de financiële toestand, op
de jaarrekening en op de regelmatigheid vanuit wettelijk oogpunt van de verrichtingen weer te geven in
de jaarrekening van de opdrachthoudende verenigiñg. DË commissaris mag iñzage neme-n, doch
zonder ze te verplaatsen, van de boeken, de briefwlsseling, de notulen, en in-het alfemeen, van alle
geschriften van de opdrachthoudende vereniging.

Elk jaar brengt de commissaris verslag uit aan de algemene vergadering betreffende de uitoefening van
zijn opdracht. Het verslag vermeldt zijn vaststellingen en spreekt zich oñder meer uit over het feit dãt de
verrichtíngen, weergegeven door de boekhouding, in overeenstemming zijn met wettelijke en decretale
bepalingen en onderhavige statuten.

De algemene vergadering benoemt de commissaris voor drie jaar en bepaalt de jaarlijkse bezoldiging.
De uittredende commissaris is herbenoembaar.

TITEL V - ALGEMENE VERGADERING

Artikei3obis
De gemeenteraad bepaalt het aantal afgevaardigden van de gemeenten in de algemene vergadering
aan de hand van twee voor alle deelnemende gemeenten op ãezelfde wijze geldãnde criterialwaarbìj
in gelijke mate rekening gehouden wordt met 2owel de omvang van de beüolking volgens de laatsi
gepubliceerde officiële bevolkingscijfers, als met de l<apitaalinbreng.

ledere gemeente duidt steeds minstens één afgevaardigde en een plaatsvervanger aan. Desgewenstk?n de gemeente overeenkomstig de in het voorgaande [à bepaalde criteria bijkómende
afgevaardigden aandu.iden per volledige schijf van zes procent van respeitievelijk haar bevol-kingscijferin verhouding tot het totale bevolkingscijfer van het gemeentelijk ámbtsgebied vãn 'de
opdrachthoudende vereniging, en haar kapitaalinbreng in verhóuding tot het totale maatschappelijk
kapitaal van de opdrachthoudende vereniglng. De oproêping voor deãlgemene vergadering vei-melät
voor iedere gemeente de daartoe benodigde cijfergegevens, aan de hand van de taãtst gepúUficeerde

12



officiële bevolkingscijfers en van de laatst goedgekeurde jaarrekening. Het aantal vertegenwoordigers
per deelnemer mag evenwel niet meer dan vijf bedragen.

De gemeenteraad bepaalt het aantal stemmen waarover iedere afgevaardigde beschikt, zonder dat het

totale aantal stemmen waarover de gemeente statutair beschikt, overschreden kan worden' ls dit niet

bepaald, dan wordt het aantal stemmèn evenredig verdeeld onder de verschillende afgevaardigden van

de deelnemer.

De onverenigbaarheden bedoeld in artikel 447, tweede lid van het decreet zijn van toepassing.

Artikel30ter
De algemene vergadering is het hoogste orgaan van de opdrachthoudende vereniging. Onverminderd

de beìvoegdhedeñ die hãar door wettel¡ke en decretale bepalingen en door deze statuten worden

toegewezãn, is ze met name bevoegd aile investeringsbeslissingen te nemen waarvoor de waarborg

varide deelnemende gemeenten wordt gevraagd en/of deze die een onmiskenbare weerslag hebben

op de verbintenissen en inbrengen van de deelnemers.

Artikel3l
De algemene vergadering, regelmatig aangesteld, vertegenwoordigt de totaliteit der aandelen' Haar

besluilen zijn, binnãn de pérkeñ van dé wet en van onderhavige statuten, bindend voor alle deelnemers,

zelfs voor diegenen die tegenstemden of afwezig waren.

Behoudens de daartoe door de wetten en de statuten vooziene uitzonderingen, is de algemene

vergadering regelmatig samengesteld wanneer minstens de gewone meerderheid van het aantal

stemmen en de meerderheid van de deelnemers aanwezig of vertegenwoordigd is.

ls het aantal der aanwezige of vertegenwoordigde deetnemers en aandelen onvoldoende om geldig te

besluiten, dan wordt binnãn de dertig dagen een nieuwe algemene vergadering bijeengeroepen. Deze

vergaderíng mag geldig besluiten over de punten die voor de tweede maal op de agenda voorkomen,

welie ootihet-aãntaf der aanwezige of vertegenwoordigde aandelen en deelnemers is. ln de

oproepingsbrief wordt uitdrukkelijk verwezen naar onderhavig artikel. Deze procedure is niet geldig voor

een w'rjziging van de statuten.

De oproepingsbrieven tot alle algemene vergaderingen moeten steeds ten minste dertig dagen vÓór de

O¡eeirfomst aangetekend worden verstuurd aan alle betrokkenen, onverminderd andersluidende

wetteliJke of statutaire bepalingen.

Twee of meer deelnemers samen mogen punten op de agenda brengen, op voorwâarde dat zij veertien

dagen vóór de vergadering hiervan áan de raad van bestuur mededeling geven. ln dit geval zal een

bijlevoegde agenða aan de deelnemers ten minste één week vóór de algemene vergadering

toegestuurd worden.

Artikel32
De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of door een

ondervoozitter, zoals bepaald voor de vergadering van de raad van bestuUr.

De zitting van de algemene vergadering is openbaar.

De secretaris van de vereniging is de secretaris Van de algemene vergadering.

Artikel33
De algemene vergadering moet elk jaar samengeroepen worden in de loop van de maand juni in de

zetel ian de opdrächthorJdende veróniging of in enig ander lokaal in de oproepingsbrief vermeld' Bij

ontstentenis van oproeping komt zij van rechtswege samen de laatste werkdag van juni, dit om 19 uur

in de zetelvan de opdrachthoudende vereniging.

De jaarvergadering neemt kennis van de verslagen van de raad van bestuur en van de commissaris en

sprêekt zich onder meer uit over de balans, de resultatenrekening, de toelichtinq.gn d.e bestemming van

h'et resultaat. Ze spreekt zich uit, door een afzonderlijke stemming, over een kwijting te verlenen aan de

bestuurders en de commissaris voor de uitoefening van hun mandaat.
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lndien de jaarrekening 
_niet wordt vastgesteld overeenkomstig voorgaande procedure, dan wordt binnen

een termìjn van negentig kalenderdagen een nieuwe algemène vJrgadering bijeengeroepen waarin de
gewijzigde rekeningen, met naleving van voorgaande piocedure, wõrden võorgetegi.

Afgezien van deze jaarvergadering wordt nog minstens één algemene vergadering belegd in de loop
van het laatste trimester van elk jaar, om de le ontwikkelen actlviteiten en ãe te võlgen strategie voor
het volgende dienstjaar te bespreken. Een door de raad van bestuur op te stellen negroting staãt op de
agenda van deze vergadering.

De raad van bestuu.r legt aan de jaarvergadering, die telkens plaatsvindt in de loop van het eerste
werkingsjaar na het jaar waarin de verkiezingen vóor de algehelä vernieuwing van dé gemeenteraden
worden georganiseerd, een evaluatierapport voor ovei de werking vañ de opdrachthoudende
vereniging. Dat rapport bevat een nieuw ondernemingsplan voor de komende zes jaar of eengemotiveerd voorstel het samenwerkingsverband te neéinOigen met inachtneming van de statutair
bepaalde rechten van de deelnemers. Alle deelnemers ontvañgen dit rapport uiterlijk zes weken voor
de datum van de jaarvergadering en bepalen het mandaat van ñun verteiånwooiãigän.

De raad van bestuur kan, zo dikwijls hij zulks nodig acht en met naleving van de vognen in onderhavige
statuten voorzien voor de..samenroeping van de jaarvergadering, de algemene vergaderirrg ìn
buitengewone vergadering bijeenroepen.

Hij is verplicht dit te doen binnen de zes weken, volgend op het verzoek, hetzij van de commissaris,
hetzij van minstens twee deelnemers, die samen ten minste één vijfde Uer aanOlelen A en aandelen B
bezitten, hetzij op veaoek van drie deelnemers. Het verzoekschrift moet Oe àp Oã agenOa te brengen
punten vermelden.

De raad van bestuur. moet de algemene vergadering ook bijeenroepen om verslag uit te brengen, te
beraadslagen en te besluiten over het saneringsplãn dat n¡ neeft opgesteld indËn het nettoäctief,
ingevolge een geleden verlies, gedaald is tot een bådrag dat tteiner is dan de helft van fret vast geãeàùå
van.het maatschappelijk kapitaat en dit binnen de zestig dagen te rekenen vanaf de vaststellinfvan het
verlíes.

De raad van bestuur verantwoordt zijn voorstellen in dit saneringsplan dat uiterlijk drie weken voor de
algemene vergadering aan alle deelnemers en aan de toezichtñoudende overhäid wordt voorgelegd,
samen mel de oproepingsbrief en alle bijbehorende documenten waaruit de noodzaar vãn ñei
saneringsplan blijkt. De algemene vergadering beslist onder de voorwaarden van een statutenwijziging.

Artikel34
De vertegenwoordigers van de deelnemers moeten drager zijn van een volmacht neergelegd in een
raadsbesluÍt. Voor elke gemeente worden ze aangeduíd door de gemeenteraad onder de raadsleden of
de burgemeester. De vertegenwoordigers kunnen voor de vollãdige duur van de legislatuur worden
aangeduid.

Voor elke algemene vergadering moet de vaststelling van het mandaat door de gemeenteraad worden
genomen.

Alvorens .de vergadering bij te wonen, ondertekenen de vertegenwoordigers van de deelnemers de
aanwezígheidslijst. Deze lijst wordt door de voorzitter echt "verklaard'en bij de notulen van de
vergadering gevoegd.

Niemand mag meer dan één deelnemer vertegenwoorcligen.

Elk aandeel, behoudens de aandelen C, geeft recht op één stem.

De volmachten, evenals de voorgedragen kandidaturen, moeten ten minste vijf dagen vóór de
bijeenkomst van de algemene vergadering aan de raad van bestuur worden medegedield. De voozitter
van de vergadering mag nochtans bij een bijzondere beslissing die voor allen"gelijk geldt, laattijdþ
ingediende volmachten aanvaarden.
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Artikel3S
(opgeheven)

Artikel36
De notulen van de besluiten van de algemene vergadering worden door de secretaris in een register
gebundeld. Zij worden door de voozitter van de raad van bestuur en door de secretaris ondertekend.

De secretaris is ertoe gehouden binnen de dertig dagen na elke algemene vergadering een kopie van
de notulen van deze vergadering te sturen naar de deelnemers.

De voozitter van de raad van bestuur maakt via de webtoepassing een lijst bekend van de besluiten
van de algemene vergadering, met een beknopte omschrijving van de daarin geregelde

aangelegenheden. Deze lijst wordt bekendgemaakt binnen tien dagen nadat de besluiten genomen zijn.

Als de toezichthoudende overheid een besluit heeft vernietigd, wordt ook van die vernietiging melding
gemaakt.

Van de besluiten betreffende de rechtspositieregeling van het personeel (vermeld in artikel4SS van het

decreet), besluiten in verband met het saneringsplan (overeenkomstig artikel 457 van het decreet), of
besluiten betreffende de code van goed bestuur, worden binnen tien dagen nadat het besluit genomen

is, het besluit én de inhoud ervan bekendgemaakt via de webtoepassing.

Op dezelfde dag als de bekendmaking op de webtoepassing wordt de toezichthoudende overheid op
de hoogte gebracht van de bekendmaking.

Artikel3T
De besluiten worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen over de op de agenda geplaatste
punten, behalve wanneer door de toepasselijke regelgeving of door de statuten een andere meerderheid
is vereist, zoals met name bijvoorbeeld is aangeduid in de artikelen 4, 30ter, 33, laatste lid, 38, 43,

tweede en vijfde lid, en 44, eerste lid, van onderhavige statuten.

Wanneer voor verkiezingen bij de eerste stemming door geen der kandidaten de volstrekte meerderheid
wordt verkregen, wordt een nieuwe verkiezing gehouden tussen de twee kandidaten die het grootste
aantal stemmen bekomen hebben.

ln geval van staken van stemmen is de oudste kandidaat verkozen.

Artikel33
Wanneer de agenda voorstellen tot wijziging van de statuten bevat, dient het voorstel van wijziging bij

de agenda te worden gevoegd. Alle wettelijke bepalingen ter zake en specifiek de artikelen 427 toten
met 430 van het decreet, luidend als volgt, zijn integraal van toepassing:

'Lrt.427
De wijzigingen in de statuten en in de bijlagen worden aftikelsgewijs 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
voonuaarde dat de gewone meerderheid van het aantal deelnemende gemeenten haar instemming
betuigt.

lJitertljk negentig dagen voor de algemene vergadering die de statutenwiizigingen moet beoordelen,
wordt een door de raad van bestuur opgesteld ontwerp aan alle deelnemers voorgelegd. De
bes/issingen daarover van hun raden die de oorspronkelijke statuten hebben goedgekeurd, bepalen
het mandaat van de respectieve vertegenwoordigers op de algemene vergadering en worden bii het
verslag gevoegd.

De deelnemers die nalaten binnen de gestelde termijn een bes/lssing te nemen en voor te leggen,
worden geacht zich te onthouden. De onthouding bepaalt het mandaat van hun vertegenwoordiger
op de algemene vergadering.

Art.42B
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Het verslag van de algemene vergadering houdende wijziging van de statuten wordt, samen met de
biibehorende documenten waaronder de bes/lssrngen van de deelnemers, binnen een termijn van
dertìg dagen na de dagtekening ervan aan de toezichthoudende overheid voorgelegd.

De wiizigingen worden goedgekeurd door de Vlaamse Regering binnen een termijn van negentig
dagen die ingaat op de dag na de verzending van het verslag naar de toezichthoudende overheict.
Als deze termiin verstriikt zonder dat de Vlaamse Regering een bes/¡ssing heeft genomen en
verstuurd naar de dienstverlenende of opdrachthoudende vereniging, wordt de goedkeuring geacht
te zijn verleend.

Ãrt.429.
De statutenwijzigingen worden
bekendgemaakt.

op dezelfde wijze a/s de oprichtingsakte neergelegd en

Een volledig gecoördineerde tekst van de statuten wordt neergelegd in de zetet van de
dienstverlenende of opdrachthoudende vereniging, bij de toezichthoudende overheid en in de
gemeentehuizen van elke deelnemende gemeente, binnen een termijn van dertig dagen na de
ontvangst door de dienstverlenende of opdrachthoudende vereniging van het goedkeuringsbestuit
of na het verstrijken van de termijn, vermeld in añikel 428, tweede tid.

Att. 430
De statutenwijzigingen zijn pas uitvoerbaar nadat ze zijn goedgekeurd bij bestuit van de Vlaamse
Regering of als de termijn voor goedkeuring verstreken is. Er kan geen terugwerkende kracht aan
verbonden worden die verder reikt dan 1 januari van het boekjaar waarin de algemene vergadering
de wijzigingen heeft aangebracht.

Er kunnen geen statutenwiizigingen aan de deelnemers worden voorgetegd in de loop van het jaar
waarln verkiezingen voor een algehele vernieuwing van de gemeenteraden worden georganiseerd,
tenzii overeenkomstig een wettelijke of reglementaire verplichting of om het aantal mandaien binnen
h et i nte rg e m e e ntel ij k sa m e nwe rki n g sve rb a n d te ve rm i n d e re n.',

Artikel39
(opgeheven)

TITEL VI - JAARREKENING

Artikel40
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december

Per éénendertig december van elk jaar worden de rekeníngen afgesloten en maakt de raad van bestuur
de jaarrekening, haar jaarverslag en de voorstellen tot resultaatsbestemming op.

Deze stukken worden ten laatste met de oproeping tot de jaarvergadering aan de deelnemers
medegedeeld. De raad van bestuur zal, ten minste zes weken vóór de jaarvergadering, alle stukken die
nodig zijn voor het onderzoek der geschriften, zonder verplaatsing van documenten, ter beschikking
stellen van de commÌssaris.

De boekhouding van de opdrachthoudende vereniging wordt gehouden volgens de wetgeving op de
boekhouding van de ondernemingen en overeenkomstig de richtlijnen van de bevoegde overheid.

Artikel4l
leder jaar zal binnen de dertig dagen na goedkeuring door de algemene vergader¡ng, de raad van
bestuur de jaarrekening en de verslagen aan alle gemeenteraadsleden van de deelnemende
gemeenten en aan de Vlaamse Regering toesturen.

Artikel42
Het saldo van de resultatenrekening, in dewelke alle lasten, onkosten en afschrijvingen zijn opgenomen,
maakt de nettowinst uit.
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Dit batig saldo zal als volgt verdeeld worden:
1. vijf per honderd voor het wettelijk reservefonds, tot dat een bedrag van tien per honderd van het

maatschappelijk kapitaal bereikt wordt;
2. de overblijvende winst zal overgedragen worden naar de beschikbare reserve.

ln geval een boekjaar sluit met verlies zal het verlies vereffend worden door middel van een terugneming
op de beschikbare reserve; zo dit laatste ontoereikend is, wordt het overblijvende verlies op het volgend
boekjaar overgebracht.

De mogel'ljkheid tot uitkering van dividenden aan de deelnemers tijdens de duurtijd van de
opdrachthoudende vereniging wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Enkel bij het verstrijken van de duur van
de opdrachthoudende vereniging of in geval zij ontbonden wordt, zal het wettelijk actief of passief onder
de deelnemers worden verdeeld op basis van het aantal aandelen in hun bezit (cf. artikel 49 van de
statuten).

TITEL VII TOETREDING, VERLENGING, UITSLUITING, ONTBINDING EN
VERVROEGDE ONTBINDING, VEREFFENING

Artikel42bis
Alle toetredingen van de deelnemers worden aanvaard door de algemene vergadering. De toetreding
kan niet plaatsvinden in de loop van het jaar waarin verkiezingen voor een algehele vernieuwing van
gemeenteraden worden georganiseerd. Aan een toetreding kan geen terugwerkende kracht worden
verleend. De toetreding van een gemeente tot of de uitbreiding van haar aansluiting is afhankelijk van
een daartoe strekkende beslissing van de gemeenteraad op basis van een onderzoek, eventueel
vergelijkend in de mate dat er zich verschillende beheersvormen reeel aanbieden. De
toetredingsbeslissing van een opdrachthoudende vereniging wordt genomen door de algemene
vergadering.

Tijdens de bij de oprichting van een opdrachthoudende vereniging vastgestelde duur, die, onverminderd
de toepassing van artikel 424 van het decreet, achttien jaar niet mag overschrijden, is geen uittreding
mogelijk.

Artikel43
Na afloop van de statutair bepaalde duur kan de opdrachthoudende vereniging opeenvolgende keren
verlengd worden voor een termijn die telkens niet langer mag zijn dan een termijn van achttien jaar.
Artikel 5 van onderhavige statuten wordt desgevallend in overeenstemming gebracht met het besluit.

Op verzoek van de gewone meerderheid van het totale aantal deelnemers dat door de drie vierde
meerderheid van het aantal deelnemende gemeenten gedragen wordt, kan de laatste algemene
vergadering die het verstrijken van de duur voorafgaat, tot de verlenging beslissen met 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 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 verenigîng op het einde van het jaar waarin tot de verlenging
door de algemene vergadering is beslist. Vooraf leggen z'rj hun daartoe strekkende beslissing voor die
wordt gevoegd bij het verslag van de algemene vergadering. Ze moeten de door hen aangegane
contractuele verbintenissen naleven, maar z'rjn, onverminderd de toepassing van artikel 425 vierde en
vijfde lid, van het decreet, voor het overige geen schadevergoeding verschuldigd. Deelnemers die
nalaten over de verlenging te beslissen of hun beslissing mee te delen, worden geacht verder deel uit
te maken van de opdrachthoudende vereniging.

Naast de ontbinding bij het verstr'rjken van de statutair bepaalde duur die niet verlengd wordt, kan, op
verzoek van drie vierde van het aantal deelnemende gemeenten, en aan de hand van de daartoe
strekkende gemeenteraadsbeslissingen, de algemene vergadering met een drie vierde meerderheid
van het aantal stemmen tot de vervroegde ontbinding van de opdrachthoudende vereniging beslissen.

17



De vervroegde ontbinding is in het bijzonder mogelijk ter gelegenheid van de zesjaarlijkse evaluatie bij
toepassing van artikel 459 van het decreet.

B[j ontbinding krachtens het voorgaande lid wijst de algemene vergadering die de ontbinding vaststelt,
de vereffenaars aan op dezetfde wijze als bepaald is voor de bestuurdeis. Een beperkt cóllege van
vereffenaars kan samengesteld worden. De algemene vergadering bepaalt eveneeñs de vergoeding
van de vereffenaars. Alle andere organen vervallen op het ogenblik van de ontbinding.

Artikel44
Een deelnemer kan_door de algemene vergadering worden uitgesloten op de wíjze die wordt bepaald
in de artikelen 45,46 en 47 van onderhavige statuten wegens behoorlijk vastgestelde niet-nalevinþ van
de verbintenissen ten opzichte van de opdrachthoudende vereníging. tot uitõluiting wordt beslote-n, op
gemotiveerd voorstel van de raad van bestuur, door de algemene vergadering onáer de voorwaarden
voorgeschreven voor wijziging der statuten.

De betrokken deelnemer neemt niet deel aan de stemming. Ten laatste twaalf weken voor de zitting van
voornoemde algemene vergaderÍng dient de betrokken deelnemer ter zake in kennis gesteld en
uitgenodigd om zijn schriftelijke verdediging neer te leggen bij de raad van bestuur en dit binñen de tien
weken volgend op deze aan hem gerichte en aangetekende kennisgeving, houdende tevens het
gemotiveerde voorstel tot uitsluiting.

Artikel4S
De uitsluiting uit de opdrachthoudende vereniging ingevolge artikel 44 van onderhavige statuten, geeft
aanleiding tot de verplichting voor de uitgesloten deelnemer om de schade te vergoeden - naar
schatting van onder artikel 46 van onderhavige statuten vermelde experts - die de uitsluiting aan de
opdrachthoudende vereniging en aan de andere deelnemers berokkent. De schadevergoeding wordt
vastgesteld overeenkomstig de gemeenterechtelijke regels inzake verbintenissen in heialgeméen en
deze voorzien in artikel 1149 van het Burgerlijk wetboek in het bijzonder.

Artikel46
Bij niet-deelname aan een verlenging of bij uitsluiting van deelnemer(s) wordt door de raad van bestuur
van de opdrachthoudende vereniging een college van experts aangeduid.

Het college van experts is als volgt samengesteld:
- een expert, aangeduid door de raad van bestuur van de opdrachthoudende vereniging. De

bestuurder(s) die werd(en) voorgedragen door de deelneme(s) die niet deelneemt(deelnemeñ¡ aan
de verlenging of uitgesloten wordt(worden), neemt(nemen) niet aan deze aanduiding deel;- e9n expert, aangeduid door de deelnemer(s) die niet deelneemt(deelnemen) aan de verlenging of
uitges loten wordt(worden).

Kunnen deze twee experts geen akkoord bereiken, dan duiden zij een derde expert aan en het aldus
samengesteld college van experts doet dan uitspraak bij meerderheid van stemmen.

Bestaat er geen eensgezindheid om een derde expert aan te duiden, dan wordt deze aanduiding gedaan
door de Voorzitter van de Rechtbank van Eerste Aanleg van het rechtsgebieO wãar de
opdrachthoudende vereniging haar zetel heeft en dit op vezoek van de gerede partij.

Dit is eveneens het geval indien een partij geen expert heeft aangeduid binnen de maand na het aan
haar daartoe gericht verzoek.

Het college van experts is belast met de waarde van de (eventuele) over te nemen activa. De prijs wordt
berekend op de datum waarop het vertrek van de doelnemer van kracht wordt.

Deze prijs en de in artikel4S van onderhavige statuten bedoelde schadevergoeding worden bij laattijdige
betaling van rechtswege verhoogd met een intrest, berekend tegen de iñ Ourgéd¡ke zaken wettel¡f
toegepaste rentevoeten, vermeerderd met 3 punten.

De overname van de actjrla van de opdrachthoudende vereniging door de betrokken deelnemer gaat
slechts in vanaf het ogenblik dat alle aan de opdrachthoudende vereniging verschuldigde bedrageñ, in
hoofdsom en in intresten, effectief aan deze laatste zijn betaald.
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Ondertussen wordt de activiteit door haar verder gezet voor rekening van de deelnemer tegen de
voonvaarden van onderhavige statuten, in het bijzonder wat betreft de aan de deelnemer toekomende
winst en de eventuele verliezen die te zijnen laste vallen.

Artikel4T
Op het ogenblik van niet-deelname aan de verlenging of uitsluiting van een deelnemer, neemt deze de
rechten en bevoegdheden terug die hij had ingebracht in toepassing van artikel 15 van onderhavige
statuten. Hij is gerechtigd zijn aandeel in de opdrachthoudende vereniging te ontvangen, zoals het zal
blijken uit de balans van het boekjaar waarin de niet-deelname aan de verlenging of uitsluiting zich
werkelijk voordoet. Met het oog hierop worden de aandelen die de deelnemer bezit hem terugbetaald
voor het volgestorte gedeelte. Het kapitaal wordt in de vereiste verhouding verminderd.

De deelnemer die niet deelneemt aan de verlenging of uitgesloten wordt, ontvangt bovendien zijn deel
van de beschikbare reserves, naar evenredigheid van het aantal aandelen in zijn bezit op het ogenblik
van zrln niet-deelname aan de verlenging of zijn uitsluiting. Hij neemt in dezelfde verhouding deel in de
op dat ogenblik aanwezige winsten en verliezen.

Op het ogenblik van de niet-deelname aan de verlenging of uitsluiting wordt aan elke betrokken
deelnemer zijn aandeel in de opdrachthoudende vereniging toegekend. Dit aandeel wordt bepaald zoals
hiervoor uiteengezet. Voor zover het niet ter betaling is gesteld door de raad van bestuur,
vertegenwoordigt het voor elke deelnemer een schuldvordering die opeisbaar wordt op het ogenblik dat
het aansluitingscontract, dat hem met de opdrachthoudende vereniging verbindt, ophoudt te bestaan.

De aandelen voordien toegekend aan de deelnemer die niet deelneemt aan de verlenging of uitgesloten
wordt, worden vernietigd. Aan de algemene vergadering wordt opgedragen de bijlage aan onderhavige
statuten in overeenstemming te brengen met de uitvoering van wat hier is bepaald.

Artikel43
De vereffenaars beschikken over de bevoegdheden zoals voorzien in artikel 183 en volgende van het
Wetboek van vennootschappen.

Zij bezitten in het bijzonder alle bevoegdheden om aan de zakelijke rechten, voorrechten en

rechtsvorderingen tot ontbinding te verzaken, opheffing te verlenen, zowel voor als na betaling van
bevoorrechte of hypothecaire inschrijvingen, overschrijvingen, beslagleggingen, verzetten en andere
beletsels, de hypotheekbewaarders ervan te ontslaan, ambtshalve inschrijvingen te nemen, waarbij de
opsomming van de hiervoor genoemde bevoegdheden exemplatief en niet limitatief is.

Ze worden ontslagen van inventarisatie en mogen zich beroepen op de geschriften van de
opdrachthoudende vereniging. Zij kunnen, onder hun verantwoordelijkheid, een door hen aangeduid
deel van hun bevoegdheden overdragen aan een of meerdere vereffenaars onder hen.

De vereffenaars vormen een college dat beraadslaagt volgens de regels voorzien voor de raad van
bestuur in deze statuten. Behoudens bijzondere volmacht, worden alle akten die de opdrachthoudende
vereniging in vereffening verbinden, zelfs die akten waaraan een ministerieel of openbaar ambtenaar
zijn medewerking verleent, ondertekend door twee vereffenaars, die ten opzichte van derden geen

besluit van het college van vereffenaars dienen voor te leggen.

Artikel4g
Bij het verstrijken van de duur van de opdrachthoudende vereniging of in geval zij ontbonden wordt,
neemt ied deelnemer van de opdrachthoudende vereniging, de rechten, lasten en verplichtingen
over die voor hun respectievelijke rekeningen hadden genomen, onverminderd de toepassing van

derde, vierde en vijfde lid, van het decreet. Het wettelijk actief of passief wordt onder de
deeln verdeeld op basis van het aantal aandelen in hun bezit.

verklaard,

Voorzitter, De

artikel

LOETE F MAN J. LENS
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BIJLAGE BIJ ARTIKEL 6:
Register der deelnemers + onderschreven kapitaal + aantal toegekende aandelen

Deelnemers A
1. EVERGEM
2. MALDEGEM
3. EEKLO
4. AALTER*
5. ASSËNEDE
6. NEVELE*"
7. WAARSCHOOT***
8. ZOMERGEM"**
9. KNESSELARE*

10. LOVENDEGEM***
11. SINT,LAUREINS
12. IGPRIJKE
13. MERELBEKE
14. GAVERE
15. SINT.MARTENS-LATEM
16. DE PINTE
17. NAZARETH
18. ZULTE
19. DEINZE**

TOTAAL

Deelnemers C
1. EVERGEM
2. MALDEGEM
3. EEKLO
4. AALTER-
5. ASSENEDE
6. NEVELE**
7. WAARSCHOOT***
B. ZOMERGEM***
9. KNESSELARE*

10. LOVENDEGEM***
11. SINT-LAUREINS
12. KAPRIJKE
13. MERELBEKE
14. GAVERE
1 5. SINT-MARTENS-LATEM
16. DE PINTE
17. NAZARETH

* Aalter en Knesselare fuseren op 11112019 tot Aalter** Deinze en Nevele fuseren op 11112019 tot Deinze
*** Lovendegem, waarschoot en Zomergem fuseren op 1t11201g tot Lievegem

Deelnemers B aantalaandelen
ILVA 250 EUR 10
(Opdrachthoudend samenwerkingsverband
Land van Aalst voor milieu)
lwo 250 EUR 10
(l ntercom m u nale voor Vu ilverwijderi n g en -verwerkin g
voor de sector Veurne en Ommeland)
IDM 2S0 EUR j0
(lntercom m unale Durme - Moervaart)
rMoc 250 EUR 10
(lntergemeentelijke Maatschappij voor Openbare Gezondheid voor Zuid-West-Vlaanderen)TOTAAL IOOOEUR 40

B42.3OO EUR
578.150 EUR
506.850 EUR
496.500 EUR
348.550 EUR
297.700 EUR
199.500 EUR
205.350 EUR
205.400 EUR
236.725 EUR
166.000 EUR
157.950 EUR
587.625 EUR
313.225 EUR
209.450 EUR
255.100 EUR
283.775 EUR
3B2.2OO EUR
743.100 EUR

7.015.450 EUR

1.539.175 EUR
1.056.475 EUR

926.200 EUR
907.275 EUR
636.925 EUR
544.000 EUR
364.550 EUR
375.250 EUR
375.350 EUR
432.575 EUR
303.350 EUR
288.625 EUR

1.073.800 EUR
572.375 EUR
382.750 EUR
466.150 EUR
518.550 EUR

aantalaandelen
33.692
23.126
20.274
19.860
13.942
1 1.908
7.980
8.214
8.216
9.469
6.640
6.318

23.505
12.529
8.378

10.204
11.3s1
15.288
29.724

280.618

aantalaandelen
61.567
42.259
37.048
36.291
25.477
21.760
14.582
15.010
15.014
17.303
12.134
11.545
42.952
22.895
15.310
18.646
20.742
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18. ZULTE
19. DEINZE*"

TOTAAL

698.425 EUR
1.357.900 EUR

12.819.700 EUR

27.937
54.316

612.788

* Aalter en Knesselare fuseren op 1 11 12019 tot Aalter
** Deinze en Nevele fuseren op 11112019 tot Deinze** Lovendegem, Waarschoot en Zomergem fuseren op 11112019 tot Lievegem
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