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TITEL I . RECHTSVORM, NAAM, DOEL, ZETEL, DUUR

Artikel I
IVM is een intergemeentelijke opdrachthoudende vereniging die wordt beheerst door het decreet van
21 december 2017 over het lokaal bestuur (
samen¡*e*¡ng), hierna'het decreet'en alle latere wijzigingen op het decreet.

Artikel 2
De vereniging zal de naam dragen: lntergemeentelijke opdrachthoudende Vereniging voor
huisvuilverwerking Meetjesland, afgekort'lVM o.v.'.

Ðe IVM neemt de vorm aan van een intergemeentelijke opdrachthoudende vereniging waarvan de
kenmerken zijn vastgesteld krachtens de bepalingen van het decreet van van€juli2€€4 21 december
2017'Zeiseenpubliekrechtelijkerechtspersoonen
heeft geen handelskarakter.

Voor alles wat niet uitdrukkelijk geregeld is door het decreet of deze statuten zijn de bepalingen van
toepassing van het Wetboek van vennootschappen die gelden voor de vennootschapsvorm van de
coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

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

ln alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen en andere stukken uitgaande van de
opdrachthoudende verenigíng wordt haar naam onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd door
"opdrachthoudende veren iging".

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

materiaalstromen;
2. het inzamelen en vervoeren van afual- en materiaalstromen afkomstig van huishoudens en - voor

zover het met huishoudens vergelijkbare aard en hoeveelheden betreft - afkomstig van KMO's,
zelfstandigen en verenigingen;

3. de venuerving, de uitbouw en de uitbating van een bedrijf tot het voorkomen, hergebruiken,
verwijderen, veruerken, valoriseren en/of vernietigen van afual;

4. de inrichting en/of uitbating van recyclageparken en het voorzien in logistieke ondersteuning bij de
werking van de recyclageparken;

5. de afzet van het al dan niet ingezamelde of venuerkte afual en/of van alle producten die uit enige
verwerking of bewerking voorkomen, voortvloeiend uit de activiteiten vermeld in 1 Vm 4;

6. het adviseren van de gemeenten bij het materialenbeheer en bij de uitwerking van hun afualbeleid.

De opdrachthoudende vereniging voert deze taken slechts uit nadat de betrokken gemeente hiermee
akkoord gaat.

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

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

lndien voor het uitoefenen van bepaalde activiteiten die behoren tot een of meer van de opdrachten
waarvoor de deelnemende gemeenten effectief een bevoegdheidsoverdracht hebben verricht
overeenkomstig onderhavige statuten, de samenwerking leidt tot een substitutie van deze fractie van
de beheersoverdracht, dan kan een dergelijke samenwerking slechts afgesloten worden met andere
opdrachthoudende verenigingen die uitsluitend openbare besturen als deelnemer hebben. Dergelijke
samenwerkingsovereenkomsten dienen goedgekeurd te worden door de algemene vergadering.

Artikel4
De zetelvan de opdrachthoudende vereniging is gevestigd in de Sint-Laureinsesteenweg 29 te Eeklo.
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Hij mag evenwel volgens de procedure van statutenwijziging door de algemene vergadering worden
overgebracht naar een ander lokaal, in één der deelnemende gemeenten, aan deze laatste of aan de
opdrachthoudende vereniging toebehorend voor zover hij zich in het Vlaams Gewest bevindt.

Naast de zetel van de opdrachthoudende vereniging mag deze één of meer bedrijfszetels vestigen.

ArtikelS
De opdrachthoudende vereniging werd opgericht op 18 februari 1980 voor een duur van dertig jaar, te
rekenen vanaf de datum van oprichting. Deze termijn eindigde op 17 februari2010 en werd vanaf 1B

februari2010 verlengd met een periode van achttien jaar, welke eindigt op 17 februari2028.

Zij mag slechts verbintenissen aangaan voor een term'rjn die haar eigen bestaansperiode overschrijdt,
indien zij al de nodige maatregelen treft om de nalevíng van deze verbintenissen te waarborgen en
zonder de uitoefening van het recht van een deelnemer om niet aan de verlenging, zoals bepaald in

artikel 43 van deze statuten, deel te 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 van de 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
inzake de toetreding, het ontslag of de uitsluiting. De eventuele overdracht van aandelen aan nieuwe
deelnemers vindt in voorkomend geval pas formeel plaats na het voormeld in overeenstemming
brengen.

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

Er bestaat onder hen geen hoofdelijke aansprakelijkheid

Artikel 8
(opgeheven)

Artikel9
(opgeheven)

Artikel 10
(opgeheven)

Artikel 1l
(opgeheven)

TITEL III - MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL, AANDELEN, VERPLICHTINGEN DER
DEELNEMERS

Artikel 12
Het maatschappelijk kapitaal wordt vertegenwoordigd door gelijke aandelen op naam, met elk een
nominale waarde van v'rjfentwintig euro (25 EUR). Het vast gedeelte van het maatschappel|k kapitaal
bedraagt vijfhonderdduizend euro (500.000 EUR).

Er bestaan drie categorieën van aandelen: aandelen A worden toegekend aan de deelnemende
gemeenten en aandelen B worden toegekend aan andere overheden en aan andere intergemeentelijke
verenigingen en aandelen C. De aandelen C zijn de aandelen die werden gecreëerd naar aanleiding
van de kapitaalverhoging van 17 juni 2015. De drie categorieën aandelen zijn gelijk en geven dus
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dezelfde rechten aan hun houders, evenwel met de uitzondering dat de aandelen C zijn uitgesloten van
het stemrecht en behoudens andere atwijkingen in de statuten.

De aandelen kunnen slechts overgedragen worden binnen hun eigen categorie van deelnemers.

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

Artikel 13
Het aandeel in het maatschappelijk kapitaal, vertegenwoordigd door de aandelen A, van elke
deelnemende gemeente wordt bepaald op vijfentwintig euro (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 ogenblik van de oprichting of van de toetreding van de nieuwe
deelnemer.

Dit cijfer wordt door de algemene vergadering aangepast op haar eerste jaarvergadering na elke
zesjaarlijkse algehele vernieuwing van de gemeenteraden, dit om met de evolutie van het
bevolkingscijfer rekening te houden. Het nieuwe bevolkingscijfer wordt vastgesteld op dezelfde wijze
als bepaald in het tweede lid van dit artikel. De in dit lid bedoelde aanpassing gaat in bij het begin van
het betrokken dienstjaar, ze gebeurt de eerste maal bij de jaarvergadering van 2QO2. Bij iedere
aanpassing wordt ook de b'ljlage bij artikel6 telkens aangepast.

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 onderhavig artikel, door de algemene
vergadering, op voorstel van de raad van bestuur, aangepast worden om rekening te houden met het
werkelijk netto-actief en met de uitgaven welke tot dat ogenblik in het belang van de gemeenschap
werden gedaan

Het aandeel in het maatschappelijk kapitaal, vertegenwoordigd door de aandelen B, van elke andere
overheid of intergemeentelijke vereniging wordt bepaald op tien (10) aandelen per andere overheid of
intergemeentelijke vereniging met een nominale waarde van vijfentwintig euro (25 EUR) per aandeel.

Het aandeel in het maatschappelijk kapitaal, vertegenwoordigd door de aandelen C, wordt bepaald door
de onderlinge verhouding waarin de deelnemers hebben deelgenomen aan de kapitaalverhoging van
17 juni 2015, onder voorbehoud van eventuele latere besluiten tot wijziging van de statuten.

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. De verdere volstorting gebeurt naargelang
van de behoeften van de opdrachthoudende vereniging en mits een voorafgaande kennisgeving van
zes maanden, bij aangetekend schrijven aan de deelnemers betekend.

Wanneer de betaling niet geschiedt binnen de termijnen, voorzien door de statuten of vastgelegd door
de raad van bestuur, zal van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling een rente op de
achterstallige bedragen verschuldigd zijn gelijk aan het dubbele van de EURIBOR 3 maand die op dat
ogenblik wordt toegepast.

Deze regeling geldt voor alle betalingen door de aangesloten deelnemers aan de opdrachthoudende
vereniging verschuldigd. De gedane stortingen worden in de eerste plaats aangewend tot kwijting 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 dat reeds door de vroegere deelnemers
werd volgestort.
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Artikel l5
Elke deelnemer verbindt er zich toe op eerste aanvraag van de raad van bestuur, alle schikkingen te
treffen om uitsluitend aan de opdrachthoudende vereniging alle ingezamelde afualte 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 opdrachthoudende vereniging van hun
rechten en bevoegdheden terzake, evenwel met het vermogen van substitutie ten behoeve van de
intergemeentelijke verenigingen waarmee de opdrachthoudende vereniging een
samenwerkingsovereenkomst afsluit.

Ten opzichte van de deelnemers zullen alle prestaties aan de kostprijs worden uitgevoerd, met dien
verstande dat de kostprijs volgens door de raad van bestuur vast te leggen criteria evenredig over alle
deelnemers om geslagen wordt.

Wat het transport van het ingezamelde afual tussen de deelnemende gemeenten en de
afualenergiecentrale betreft, zullen maatregelen getroffen worden opdat de last hiervan op een
evenredige wijze over de deelnemers gespreid wordt, 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
bedrijfskosten van het voorlaatste boekjaar. Het 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 van € 50 per inwoner te storten tot dekking van alle kosten.

ln geval de gemeenten daartoe op de opdrachthoudende vereniging een beroep doen, zal deze op de
meeste economische wijze de dienstverlening verzorgen, hetzij in eigen bedrijf, hetzij bij contracten met
derden. Ten opzichte van de betrokken gemeente zal 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 deelnemende gemeenten het inzagerecht voor de
gemeenteraadsleden van de notulen van de algemene vergadering en de raad van bestuur en-å€+
direetieeemité,

Zij organiseren tevens het in artikel 53 441van het decreet voorziene uitbrengen van verslag. Zij
zorgen ervoor dat de bedoelde verslaggeving tevens gegeven wordt telkens als de
gemeenteraadsleden er om vragen en dat dit steeds tijdig gebeurt zodat besprekingen 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, Ðire€tie€omité

Artikel 17
Onverminderd de toepassing van artikel 27bis, wordt de opdrachthoudende vereniging bestuurd door
een raad van bestuur, waarvan de leden worden benoemd door de algemene vergadering, bij geheime
stemming, op voordracht van de deelnemers die ze vertegenwoordigen.
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De bestuurders dienen ofwel lid te zijn van de gemeenteraad of burgemeester ofwel te voldoen aan
artikel¿gî€ers+eli+ 434 S2 en 3 van het decreet een bestuurder die geen lid van de gemeenteraad
of burgemeester is, dient over een manifest aantoonbare deskundigheid met betrekking tot de statutair
bepaalde doelstellingen te beschikken. De gemeenteraad die dergelijke voordracht doet, dient deze
uitdrukkelijk te motiveren.

de gemeente vertegenweord¡gd

ieuwe

Onverminderd de toepassing van artikel 27bis, wordt elke deelnemende gemeente vertegenwoordigd
als volgt:

Het aantal bestuurders met stemrecht is beperkt tot 15. Maximaal 213 van het aantal bestuurders is van
hetzelfde geslacht.

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

De bestuurders worden afgezet door de algemene vergadering.

Per bestuurder wordt tevens een plaatsvervanger aangeduid. Deze wordt benoemd en afgezet op
dezelfde wijze en wat de benoeming betreft volgens dezelfde verdeling, als geldt voor de bestuurders-
titularissen.

Valt een mandaat van bestuurder open, dan wordt hij vervangen door de plaatsvervanger. ls deze in de
onmogelijkheid het mandaat verder te zetten of wordt door de plaatsvervanging de voorgeschreven
minimale vertegenwoordiging van eenzelfde geslacht niet langer gerespecteerd, dan kan de raad van
bestuur, onverminderd de toepassing van a+i*el¿gîde+delid, 434 S 4 van het decreet, in zijn vervanging
voorzien. Tijdens de eerstvolgende algemene vergadering zal een nieuwe bestuurder, op voordracht
van de deelnemer die hij vertegenwoordigt, worden benoemd teneinde het mandaat van zijn voorganger
te beëindigen.

Artikel l8
Onverminderd de toepassing van de bepalingen van het decreet en het bepaalde in artikel 17, zesde
lid, en artikel 18, tweede lid, worden bestuurders benoemd voor een termijn van zes jaar. De uittredende
bestuurders zijn herkiesbaar. Een bestuurder kan slechts lid zijn van de uitvoerende organen van
maximaal drie opdrachthoudende of dienstverlenende verenigingen.

Het mandaat van bestuurder eindigt evenwel van rechtswege:
a) bij de bijeenkomstvan de algemene vergadering bedoeld ¡¡ a*ke#57,-tuæedelid, artikel445, tweede

lid van het decreet, binnen de eerste drie maand volgend op de vernieuwing van de gemeenteraad
die de bestuurders heeft voorgedragen;

b) bij verlies, om enige andere reden, van het gemeentelijk mandaat, dat vereist was voor de voordracht
en benoeming;

c) wanneer de gemeenteraad zijn vertrouwen opzegt en een nieuwe kandidaat voordraagt.

De onverenigbaarheden bedoeld in artikel ß 436 van het decreet zijn van toepassing.

Na elke zesjaarlijkse algehele vernieuwing van de gemeenteraden, zal de uittredende raad van bestuur
slechts de beslissingen kunnen nemen die noodzakelijk zijn voor de normale functionering van het
bedrijf.
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Artikel 19
Telkens na zes jaar verkiest de raad van bestuur onder zijn leden een voorzitter, een eerste
ondervoorzitter, een tweede ondervoorzitter en een derde ondervoorzitter, afkomstig uit verschillende
deelnemende gemeenten. Deze personen dienen lid te zijn van de gemeenteraad of burgemeester.

Bij afwezigheid van de voorzitter wordt de raad van bestuur voorgezeten, respectievelijk door de eerste,
de tweede of de derde ondervoorzitter.

ln geval van afwezigheid van de voorzitter en van de ondervoorzitters wordt de vergadering geleid door
de bestuurder die onder de aanwezigheden het meeste dienstjaren in de raad van bestuur bezit.
Wanneer meerdere aanwezigen hiervoor in aanmerking komen, zal de oudste onder hen het
voorzitterschap waarnemen.

Artikel20
De raad van bestuur vergadert slechts geldig wanneer de meerderheid van zijn 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 voonraarden, bepaald in artikel æ 447 van het decreet. Elke bestuurder beschikt
over 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
afwezigheid door respectievelijk de eerste, de tweede of de derde ondervoorzitter; bU afwezigheid 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
voorzitter 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 artikel69 446 van 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 aan 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.
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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.

De voorzitter van de raad van bestuur is ertoe gehouden een overzichtslijst van de besluiten met een
beknopte omschrijving van de daarin geregelde aangelegenheden werdt verstuurd naar de Vlaamse
eegering binnen de h*intig 10 dagen na het nemen van het besluit bekend te maken via de
webtoepassing.
Als de toezichthoudende overheid een besluit heeft vernietigd, 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 verband met het saneringsplan (overeenkomstig
artikel æ 457 van het decreet) of ingeval van beslissingen over de code van goed bestuur (na
goedkeuring door de algemene vergadering), wordt binnen de hrintrg 10 dagen (añ. 467) na het nemen
van de beslissing het
desbetreffende besluit en de inhoud ervan bekend gemaakt via de webtoepassing.

Op dezelfde dag als de bekendmaking op de webtoepassing 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 nodig of dienstig zijn
voor het bereiken van het doel van de opdrachthoudende vereniging, met uitzondering van die welke
door decretale en/of statutaire bepalingen aan de algemene vergadering 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 deontologische code voor
het personeel op.

De raad van bestuur vertegenwoordigt de opdrachthoudende vereniging jegens derden en in rechte, als
eiser of als verweerder. De voorzitter of diens plaatsvervanger treedt daarbij 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 Belgie binnen de dertig dagen na de algemene
vergadering vermeld dat de rekeningen onderworpen zijn aan een administratieve
toezichtsprocedure. Binnen een termijn van dertig kalenderdagen wordt de Nationale Bank van
België op de hoogte gebracht van het verstrijken van de termijn inzake het administratief toezicht.

Met name kan de raad van bestuur ook alle handelingen verrichten bepaald in en volgens de
voorwaarden van de artikelen æ 450 en 69 458 van het decreet.
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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 akten van dagelijks bestuur worden
ondertekend alsmede de wijze van ondertekening bij verhindering.

Artikel2S
De bestuurder is, overeenkomstig het gemeen recht, persoonlijk verantwoordelijk voor de uitoefening
van zijn mandaat zonder dat de hoofdelijke aansprakelijkheid bestaat tussen de bestuurders.

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

Geen lid van de raad van bestuur mag:
- 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 de voordracht van kandidaten, benoemingen, afzettingen en schorsingen.

- rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen aan overeenkomsten die met de opdrachthoudende
vereniging zijn gesloten.

- als advocaat, notaris of zaakwaarnemer optreden in rechtsgedingen tegen de opdrachthoudende
vereniging. Het is hem verboden, in dezelfde hoedanigheid, ten behoeve van de opdrachthoudende
vereniging 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

aan ee neffef ae nel

De veerzitter en de enderveerzitûers van de raad van bestuur zijn van ambtswege veerzitter en

HeLdireetieeemité is tevens belast met Ce veerþereiding van de vergaderingen van de raad van bestuur

Eveneens is artikel 23 van enderhavige statuten ep het direetieeemité van teepassing,

Artikel 26bis
De werkingsmodaliteiten van de verschillende organen kunnen meer uitgebreid worden neergeschreven
in een bij de statuten gevoegd huishoudelijk reglement dat opgesteld en desgevallend gewijzigd wordt
bij een gewone beslissing van het betrokken orgaan.

Artikel 27
De algemene vergadering bepaalt de vergoedingen, die kunnen toegekend worden aan de voorzitter,
deondervoorzitters,deledenvanderaadvanbestuur@enaande
commissaris, en dit binnen de perken en overeenkomstig de toekenningsvooruaarden, 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.
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Artikel2Tbis
ledere deelnemende gemeente heeft het recht tot lid van de raad van bestuur met raadgevende stem
één gemeenteraadslid aan te duiden, verkozen op een lijst waarvan geen enkele verkozene deel
uitmaaktvanhetCollegevanBurgemeesterenSchepenen

jn= Deze aanduiding wordt door de gemeente
voorgelegd aan de algemene vergadering die overgaat tot de samenstelling van de raad van bestuur
na de algehele 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 dit recht gebruik maakt ten hoogste vijf drie 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 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
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
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 gebruik maakt
meer dan vijf drie bedraagt, neemt de algemene vergadering akte van de gemeenteraadsbeslissingen
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;
? ¡la laaffii¡l r¡¡aarhii rr^^.rãñ^ rrrn¡¡lt aan ¿la ia*¡a+^ ^^ñ^^l' 'il^ l^l^^Yvvr ¡ qr rv vvvever r vvvr vr qqr r u9 Jvr rvÞt9 qqr rYguutuç tçuttt t.

De eerste vijf drie 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 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, komt het
opengevallen mandaat toe aan het aangeduide lid dat in de oorspronkelijk opgemaakte rangorde als
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 de oorspronkelijke rangorde, maakt de
eerstvolgende algemene vergadering een nieuwe rangorde op volgens het criterium 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 líd van dit artikel
bepaalde recht. Daarop wordt aandacht van deze gemeenten gevestigd in de oproeping tot de
algemene vergadering. De toekenning en uitoefening van de mandaten gebeurt op de wijze als bepaald
in het víerde lid.

De duur van het mandaat van lid met raadgevende stem bedraagt zes jaar, onverminderd hetgeen
bepaald is in artikel 18 van de statuten. Bij het verstrijken van de duur wordt in de algehele vervanging
van deze leden voorzien op de wijze zoals bepaald in het tweede en het vierde lid van dit artikel.

De bepalingen van de artikelen 17, vie+deJiS 18,25 en27 van de statuten zijn van toepassing op de
leden van de raad van bestuur met raadgevende stem.

Artikel2S
(opgeheven)

B. Commissaris

Artikel29
(opgeheven)
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Artikel30
De algemene vergadering benoemt een commissaris, aangeduid in hoedanigheid van lid van het
lnstituut van de Bedrijfsrevisoren en onderworpen aan alle wetsbepalingen die zijn ambt en

bevoegdheden regelen.

De commissaris oefent een onbeperkt recht van toezicht en controle uit op de financiele toestand, op

de jaarrekening en op de regelmatigheid vanuit wettelijk oogpunt van de verrichtingen weer te geven in

de jaarrekening van de opdrachthoudende vereniging. De commissaris mag inzage nemen, doch
zonder ze te verplaatsen, van de boeken, de briefwisseling, de notulen, en in het algemeen, 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 onder meer uit over het feit dat de

verrichtingen, 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

Artikel30bis
De gemeenteraad bepaalt het aantal afgevaardigden van de gemeenten in de algemene vergadering
aan de hand van twee voor alle deelnemende gemeenten op dezelfde wijze geldende criteria, waarbij
in gelijke mate rekening gehouden wordt met zowel de omvang van de bevolking volgens de laatst
gepubliceerde officiele bevolkingscijfers, als met de kapitaalinbreng.

ledere gemeente duidt steeds minstens één afgevaardigde en een plaatsvervanger aan. Desgewenst
kan de gemeente overeenkomstig de in het voorgaande lid bepaalde criteria bijkomende
afgevaardigden aanduiden per volledige schijf van zes procent van respectievelijk haar bevolkingscijfer
in verhouding tot het totale bevolkingscijfer van het gemeentelijk ambtsgebied van de

opdrachthoudende vereniging, en haar kapitaalinbreng in verhouding tot het totale maatschappelijk
kapitaal van de opdrachthoudende vereniging. 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 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 stemmen evenredig verdeeld onder de verschillende afgevaardigden van
de deelnemer.

De onverenigbaarheden bedoeld in aÉiket€gr$veeCe-{id, 447, tweede lid van het decreet zijn van
toepassing.

Artikel30ter
De algemene vergadering is het hoogste orgaan van de opdrachthoudende vereniging. Onverminderd
de bevoegdheden die haar door wettelijke en decretale bepalingen en door deze statuten worden
toegewezen, is ze met name bevoegd alle investeringsbeslissingen te nemen waarvoor de waarborg
van de 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
besluiten zijn, binnen de perken van de wet en van onderhavige statuten, bindend voor alle deelnemers,
zelfs voor diegenen die tegenstemden of afwezig waren.
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Behoudens de daartoe door de wetten en de statuten voorziene 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 deelnemers en aandelen onvoldoende om geldig te
besluiten, dan wordt binnen de dertig dagen een nieuwe algemene vergadering bijeengeroepen. Deze
vergadering mag geldig besluiten over de punten die voor de tweede maal op de agenda voorkomen,
welke ook het aantal der aanwezige of vertegenwoordigde aandelen en deelnemers is. ln de
oproepingsbrief wordt uitdrukkelijk verwezen naar onderhavig artikel. Deze procedure is niet geldig voor
een wijziging van de statuten.

De oproepingsbrieven tot alle algemene vergaderingen moeten steeds ten minste dertig dagen vóór de
bijeenkomst aangetekend worden verstuurd aan alle betrokkenen, onverminderd andersluidende
wettelijke of statutaire bepalingen.

Twee of meer deelnemers samen mogen punten op de agenda brengen, op voorwaarde dat zij veertien
dagen vóór de vergadering hiervan aan de raad van bestuur mededeling geven. ln dit geval zal een
bijgevoegde agenda 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.

Artikel 33
De algemene vergadering moet elk jaar samengeroepen worden in de loop van de maand juni in de
zetel van de opdrachthoudende vereniging of in enig ander lokaal in de oproepingsbrief vermeld. Bij
ontstentenis van oproeping komt zijvan rechtswege samen de laatste werkdag van juni, dit om 1g uur
in de zetelvan de opdrachthoudende vereniging.

De jaarvergadering neemt kennis van de verslagen van de raad van bestuur en van de commissaris en
spreekt zich onder meer uit over de balans, de resultatenrekening, de toelichting en de bestemming van
het 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.

lndien de jaarrekening niet wordt vastgesteld overeenkomstig voorgaande procedure, dan wordt binnen
een termijn van negentig kalenderdagen een nieuwe algemene vergadering bijeengeroepen waarin de
gewijzigde rekeningen, met naleving van voorgaande procedure, worden voorgelegd.

Afgezien van deze jaarvergadering wordt nog minstens één 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 volgende dienstjaar te bespreken. Een door de raad van bestuur op te stellen begroting staat op de
agenda van deze vergadering.

De raad van bestuur legt aan de jaarvergadering, die telkens plaatsvindt in de loop van het eerste
werkingsjaar na het jaar waarin de verkiezingen voor de algehele vernieuwing van de gemeenteraden
worden georganiseerd, een evaluatierapport voor over de werking van de opdrachthoudende
vereniging. Dat rapport bevat een nieuw ondernemingsplan voor de komende zes jaar of een
gemotiveerd voorstel het samenwerkingsverband te beëindigen met inachtneming van de statutair
bepaalde rechten van de deelnemers. Alle deelnemers ontvangen dit rapport uiterlijk zes weken voor
de datum van de jaarvergadering en bepalen het mandaat van hun vertegenwoordigers.

De raad van bestuur kan, zo dikwijls hij zulks nodig acht en met naleving van de vormen in onderhavige
statuten voorzien voor de samenroeping van de jaarvergadering, de algemene vergadering in
buitengewone vergadering bijeenroepen.
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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 der aandelen A en aandelen B

bezitten, hetzij op verzoek van drie deelnemers. Het verzoekschrift moet de op de agenda 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 saneringsplan dat hij heeft opgesteld indien het netto-actief,
ingevolge een geleden verlies, gedaald is tot een bedrag dat kleiner is dan de helft van het vast gedeelte
van het maatschappelijk kapitaal en dit binnen de zestig dagen te rekenen vanaf de vaststelling van het
verlies.

De raad van bestuur verantwoordt zijn voorstellen in dit saneringsplan dat uiterlijk drie weken voor de
algemene vergadering aan alle deelnemers en aan de toezichthoudende overheid wordt voorgelegd,
samen met de oproepingsbrief en alle bijbehorende documenten waaruit de noodzaak van het
saneringsplan blijkt. De algemene vergadering beslist onder de voorwaarden van een statutenwijziging.

Artikel 34
De vertegenwoordigers van de deelnemers moeten drager zijn van een volmacht neergelegd in een
raadsbesluit. Voor elke gemeente worden ze aangeduid door de gemeenteraad onder de raadsleden of
de burgemeester. De vertegenwoordigers kunnen voor de volledige 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
aanwezigheidslijst. Deze lijst wordt door de voorzitter echt verklaard en bij de notulen van de
vergadering gevoegd.

Niemand mag meer dan één deelnemer vertegenwoordigen.

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 medegedeeld. De voorzitter
van de vergadering mag nochtans bij een bijzondere beslissing die voor allen gelijk geldt, laattijdig
ingediende volmachten aanvaarden.

Artikel35
(opgeheven)

Artikel 36
De notulen van de besluiten van de algemene vergadering worden door de secretaris in een register
gebundeld. Zij worden door de voorzitter 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.

Een everziehtslijstvan de þesluiten werdFnaar de Vlaamse Regering verstuurd; binnen de twintig 10
issinsen=

De voorzitter 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
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besluiten betreffende de code van goed bestuur, worden binnen tien dagen nadat het besluit is 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.

Artikel 37
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.

Artikel 38
Wanneer de agenda voorstellen tot wijziging van de statuten bevat, dient het voorstel van wijziging bij
de agenda te worden gevoegd. Alle wettelijke bepalingen terzake en specifiek de artikelen 39427 tot
en met e- 430 van het decreet, luidend als volgt, zijn integraal van toepassing:

'Art.39. 427
De wijzigingen in de statuten en in de bijlagen 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
voorwaarcle dat de gewone meerclerhetd van het aanta.! deelnemende oemeenten haar instemmino
betuigt.

Uiterlijk negentig ketefiCerdagen voor de algemene vergadering die de statutenwijzigingen moet
beoordelen, wordt een door de raad van bestuur opgesteld ontwerp aan alle deelnemers voorgelegd.
De bes/isslngen ter-zake daarover 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 dle nalaten binnen de gestelde termijn een bes/rssrng te nemen en voor te leggen,
worden geacht zich te onthouden. De onthouding bepaalt het mandaat van hun veñegenwoordiger
op de algemene vergadering.

Att.48.428
Het verslag van de algemene vergadering houdende wijziging van de statuten wordt, samen met de
bijbehorende documenten waaronder de bes/rssrngen van de deelnemers, binnen een termijn van
dertig katenCerdagen na zija de dagtekening eruan aan de toezichthoudende overheid voorgelegd.

De wijzigingen worden goedgekeurd door de Vlaamse Regering binnen een termÌjn van negentig
kalenCerdagen na4e-enfvangol-van die ingaat op de dag na de verzending van het verslag deer
naar de toezichthoudende overheid. Als deze termijn verstrijkt Verstr¡jkt¿ezeSerm¡jn zonder dat de
Vlaamse Regering een bes/lssing heeft genomen en verstuurd aan naar de dienstverlenende of
opdrachthoudende vereniging, dan wordt de goedkeuring geacht te zijn verleend.

Att.41429.
De statutenwijzigingen worden op dezelfde wijze a/s de oprichtingsakte neergelegd en
bekendgemaakt.

Een volledig gecoördineerde tekst van de statuten wordt neergelegd in de zetel van de
dienstverlenende ep of opdrachthoudende vereniging, bij de toezichthoudende overheid en in de
gemeentehuizen van elke deelnemende gemeente,

W bÌnnen een termijn van dertig kaleaderdagen na de ontvangst door de
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dienstverlenende of opdrachthoudende vereniging van het goedkeuringsþesl¿.rif of na het verstriiken
van de termijn, Mvermeld ¡n añl*et¿0 42ï,-tweede lid van dit des'eeil

Att-42-430
De statutenwijzigingen zijn sleehts- pas uitvoerbaar nadat ze zijn goedgekeurd bii besluit van de
VlaamseRegeringof@ofalsdetermijnvoorgoedkeuringverstrekenis.Er
Ran geen terugwerkende kracht aan verbonden worden die verder reikt dan de-eersfe 1 ianuari van
het boekjaar waarin de algemene vergadering de wiizigingen heeft aangebracht.

Er kunnen geen statutenwijzigingen aan de deelnemers worden voorgelegd in de loop van het iaar
waarin verkiezingen voor een algehele vernieuwing van de gemeenteraden worden georganiseerd,

tenzü ingettetge overeenkomstig een wettelijke of reglementaire verplichting of om het aantal
mandaten binnen het intergemeentelijk samenwerkingsverband te verminderen."

Artikel39
(opgeheven)

TITEL VI . JAARREKENING

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

Peréénendertig decembervan elk jaarworden de rekeningen afgesloten en maaktde 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 commissaris.

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 vergadering, 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.

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 mogelijkheid 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
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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 reêel 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 æ 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 ',,an 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
contractuele verbintenissen naleven, maar zijn, onverminderd de toepassing van artikel +7,425 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 verstrijken 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.
De vervroegde ontbinding is in het bijzonder mogelijk ter gelegenheid van de zesjaarlijkse evaluatie bij
toepassing van artikel 7g 459 van het decreet.

Bij ontbinding krachtens het voorgaande lid 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. De algemene vergadering bepaalt eveneens 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 wijze die wordt bepaald
in de artikelen 45,46 en 47 van onderhavige statuten wegens behoorlijk vastgestelde niet-naleving van
de verbintenissen ten opzichte van de opdrachthoudende vereniging. Tot uitsluiting wordt besloten, op
gemotiveerd voorstel van de raad van bestuur, door de algemene vergadering onder de voonrvaarden
voorgeschreven voor wijziging der statuten.

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

Artikel45
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
schafting 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 het algemeen 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 deelnemer(s) die niet deelneemt(deelnemen) aan
de verlenging of uitgesloten wordt(worden), neemt(nemen) niet aan deze aanduiding deel;

- een expert, aangeduid door de deelnemer(s) die niet deelneemt(deelnemen) aan de verlenging of
u itgesloten 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 rechtsgebied waar de
opdrachthoudende vereniging haar zetel heeft en dit op verzoek 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 vezoek.

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 deelnemer van kracht wordt.

Deze prijs en de in artikel45 van onderhavige statuten bedoelde schadevergoeding worden bij laattUdige
betaling van rechtswege verhoogd met een intrest, berekend tegen de in burgerlijke zaken wettelíjk
toegepaste rentevoeten, vermeerderd met 3 punten.

De overname van de activa van de opdrachthoudende vereniging door de betrokken deelnemer gaat
slechts in vanaf het ogenblik dat alle aan de opdrachthoudende vereniging verschuldigde bedragen, in

hoofdsom en in intresten, effectief aan deze laatste zijn betaald.

Ondertussen wordt de activiteit door haar verder gezet voor rekening van de deelnemer tegen de
vooruvaarden 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 zij niet-deelname aan de verlenging of zijn uitsluiting. Hij neemt in dezelfde verhouding deel in de
op dat ogenblik aanwezíge winsten en verliezen.
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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.

Artikel4S
De vereffenaars beschikken over de bevoegdheden zoals voorzien in artikel 183 en volgende van het
Wetboek van ven nootschappcn.

Zl 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
ziin mar{arrrarl¿inn rrarlaanf nndarfal¿an¡{ ¡{nnr frrraa r¡araffanaaro ¡{ia *an anziah{a 'an ¡lar¡lan aaanrvvr¡¡r vr , vrv ivrr vy4rvrrtg Yql¡ ugrvçrr vçgrt
besluit van het college van veretfenaars dienen voor te leggen.

Artikel49
Bij het verstrijken van de duur van de opdrachthoudende vereniging of in geval zij ontbonden wordt,
neemt iedere deelnemer van de opdrachthoudende vereniging, de rechten, lasten en verplichtingen
over die z¡ voor hun respectievelijke rekeningen hadden genomen, onverminderd de toepassing van
artikel +7 425, derde, vierde en vijfde lid, van het decreet. Het wettelijk actief of passief wordt onder de
deelnemers verdeeld op basis van het aantal aandelen in hun bezit.

Voor echt verklaard,

De Voorzitter,
K. LOETE

De Ondervoorzitter,
F. HUYSMAN

De Secretaris,
J. M. STAELENS
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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. ASSENEDE
6. NEVELE**
7. WAARSCHOOT***
8. ZOMERGEM"**
9. KNESSELARE*

10. LOVENDEGEM***
11. SINT.LAUREINS
12. KAPRIJKE
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***
8. 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 11112019 tot Lievegem

Deelnemers B aantalaandelen
ILVA 250 EUR 10
(Opdrachthoudend samenwerkingsverband
Land van Aalst voor milieu)
two 250 EUR 10
( I ntercom m u nale voor Vui lverwijderin g en -verwerking
voor de sector Veurne en Ommeland)
IDM 250 EUR 10
(l ntercomm unale Durme - Moervaart)
IMOG 250 EUR 10
(lntergemeentelijke Maatschappij voor Openbare Gezondheid voor Zuid-West-Vlaanderen)

TOTAAL 1OO EUR 40

842.300
578.150
506.850
496.500
348.550
297.700
199.500
205.350
205.400
236.725
166.000
157.950
587.625
313.225
209.450
255.1 00
283.775
382.200
743.100

7.015.450

EUR
EUR
EUR
EUR
EtJR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

1.539.175 EUR
1.056.475 EUR

926.200 EUR
907.275 EUR
63ô.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

aantal aandelen
33.692
23.126
20.274
19.860
13.942
11.908
7.980
8.214
8.216
9.469
6.640
6.318

23.505
12.529
8.378

10.204
11.351
15.288
29.724

280.618

aantal aandelen
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

512.788

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