STATUTEN ILVA
versie 25 juni 2018

TITEL I - NAAM, RECHTSVORM, DOEL, ZETEL, DUUR, DEELNEMERS,
AANSPRAKELIJKHEID
Artikel 1
De vereniging is een opdrachthoudende vereniging.
Zij heeft rechtspersoonlijkheid door het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, hierna
“het decreet” genoemd.
Zij wordt "Opdrachthoudend samenwerkingsverband Land van Aalst voor milieu" genoemd
afgekort "ILvA". Zij wordt hierna de vereniging genoemd.
Artikel 2
De vereniging heeft geen handelskarakter en werkt volgens het kostendekkend principe zoals
beschreven in artikel 14. Ze vormt een publiekrechtelijke rechtspersoon.
De vereniging wordt beheerst door het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017.
Ze wordt beheerst door de bepalingen van het wetboek van vennootschappen die gelden voor
de vennootschapsvorm van de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid voor
zover het decreet en de statuten ernaar verwijzen of er punten zijn die niet geregeld zijn in het
decreet of onderhavige statuten.
Artikel 3
De vereniging heeft tot doel :
“het nastreven van een vooruitstrevend, duurzaam en integraal afvalbeleid binnen haar
werkingsgebied door :
1. het inzamelen hetzij via de haal-, hetzij via de brengmethode en het verwerken van de door
de inwoners in haar werkingsgebied diverse aangeboden afvalfracties;
2. het verwerken van de door de deelnemers aangeboden afvalfracties andere dan hierboven
vermeld en door de Raad van Bestuur aanvaard;
3. het initiëren, coördineren en realiseren van initiatieven ter stimulering van de voorkoming en
het hergebruik van afvalstoffen, inbegrepen de communicatie naar de inwoners toe;
4. de organisatie van de openbare reiniging op het grondgebied zoals daar zijn het vegen van
het openbaar domein, het plaatsen, ledigen en onderhouden van afvalkorven, de communicatie
inzake openbare reinheid.
Bij het vervullen van deze doelstellingen zal tegelijk het optimaal gebruik van het ingezette
personeel en het beschikbare materiaal worden nagestreefd.
De vereniging verwezenlijkt doelstelling 1, 2 en 3 welke als één pakket dienen beschouwd
ingevolge de beheersoverdracht waartoe de deelnemers hebben beslist ten voordele van de
vereniging middels een uitdrukkelijke gemeenteraadsbesluit en onder voorbehoud van de
wettelijke beschikkingen terzake.
Elke gemeentelijke deelnemer heeft de mogelijkheid haar bevoegdheden inzake doelstelling 4
geheel of gedeeltelijk over te dragen mits een beheersoverdracht ten voordele van de vereniging
middels een uitdrukkelijk gemeenteraadsbesluit en onder voorbehoud van de wettelijke
bepalingen terzake.
De beheersoverdracht die een gemeentelijk deelnemer ten voordele van de vereniging heeft
verricht kan niet worden herroepen gedurende de duur van de vereniging.

Artikel 4
De vereniging kan haar doel verwezenlijken in samenwerking met of door tussenkomst van elk
ander publiek of particulier organisme overeenkomstig genoemd decreet.
Ze kan, middels een besluit van de Algemene Vergadering, aan een andere opdrachthoudende
vereniging de rechten waarover zij statutair beschikt overdragen evenwel voor een termijn die
deze bepaald in artikel 6 niet kan overschrijden.
De vereniging mag, bij besluit van de Algemene Vergadering, de gestelde doeleinden nastreven
door middel van exploitatie in onderscheiden sectoren en in onderscheiden gewesten.
Artikel 5
De zetel van de vereniging is gevestigd te Aalst - Erembodegem, Zuid III, Industrielaan 18. Hij
mag, bij gewoon besluit van de Algemene Vergadering, naar een andere plaats worden
overgebracht, eveneens in een gebouw dat aan de vereniging of aan een aangesloten
publiekrechtelijk persoon toebehoort. De Raad van Bestuur zorgt ervoor dat dit besluit in het
Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt. De vereniging mag naast de zetel één of meer
exploitatiezetels vestigen.
Artikel 6
De vereniging wordt opgericht voor een termijn van achttien jaar, die een aanvang neemt op 31
oktober twee duizend en drie. Bij het verstrijken van die termijn kan deze verlengd worden,
overeenkomstig artikel 48 van onderhavige statuten.
De bestaansduur van de vereniging kan na het verstrijken van deze termijn, één of meerdere
malen, verlengd worden voor een maximale termijn van telkens achttien jaren.
De deelnemers die niet wensen te verlengen kunnen daartoe niet verplicht worden en houden
op deel uit te maken van de vereniging op het einde van het jaar waarin tot de verlenging door
de Algemene Vergadering is beslist. Vooraf leggen zij hun daartoe strekkende beslissing voor.
Deze beslissing wordt gevoegd bij het verslag van de Algemene Vergadering.
De deelnemers die niet wensen te verlengen moeten de door hen aangegane verbintenissen
naleven, maar zijn voor het overige, naar aanleiding van het enkele feit van hun uittreding
wegens niet-verlenging, geen schadevergoeding verschuldigd. De laatste drie leden van artikel
425 van het decreet zijn op hen van toepassing.
De deelnemers die nalaten over de verlenging te beslissen of hun beslissing mede te delen,
worden geacht verder deel uit te maken van de vereniging.
De vereniging mag slechts verbintenissen aangaan voor een termijn die haar bestaanstermijn
overschrijdt, indien deze verbintenissen nagekomen worden door haar inkomsten, reserves,
vast beloofde toelagen of voorafgaandelijk geplaatste kapitalen.
Indien de duur van de vereniging verstrijkt in de loop van het jaar waarin de verkiezingen voor
algemene hernieuwing van de gemeenteraad worden georganiseerd, wordt over de verlenging
pas beslist in het daaropvolgende jaar, zowel door de betrokken gemeenteraden als door de
eerste Algemene Vergadering in de loop van dat jaar.
Zolang wordt de oorspronkelijke termijn verlengd.
De Algemene Vergadering kan de vereniging vroegtijdig ontbinden overeenkomstig artikel 48
van de statuten.
Artikel 7
De vereniging is samengesteld uit de deelnemers die overeenkomstig deze statuten tot
deelneming zijn toegelaten.
Zij worden vermeld op de lijst van deelnemers met opgave van hun inbreng, die als bijlage aan
onderhavige statuten is gevoegd en er wezenlijk deel van uitmaakt.

Deze lijst wordt door de Raad van Bestuur in overeenstemming gebracht met de door de
organen van de vereniging terzake genomen besluiten. Hiervan wordt mededeling gedaan aan
de Algemene Vergadering, die er akte van neemt.

TITEL II - KAPITAAL, MAATSCHAPPELIJKE AANDELEN, INBRENG
Artikel 8
Het vast kapitaal van de vereniging bedraagt drie en tachtig duizend driehonderdvijftig euro
(83.350,00 EUR).
Het kapitaal is samengesteld uit aandelen op naam.
Alle aandelen zijn genummerd en ingeschreven in het aandelenregister van de vereniging dat
gehouden wordt op de maatschappelijke zetel.
De aandelen hebben een nominale waarde van vijfentwintig euro (25,00 EUR).
Artikel 9
Er worden drie reeksen aandelen voorzien :
De aandelen A toegekend aan de 15 gemeenten die deel uitmaken van ILvA op 1 januari 2018.
De aandelen B toegekend aan later toegetreden gemeenten.
De aandelen C toegekend aan andere aandeelhouders.
Alle aandelen moeten werkelijke inbrengen vertegenwoordigen.
Het aantal der aandelen A en B moet steeds groter zijn dan de helft van het totaal van de
aandelen A, B en C.
Onverminderd deze bepalingen, kunnen de aandelen slechts overgedragen worden tussen de
deelnemers met de uitdrukkelijke goedkeuring van de Algemene Vergadering. Deze
goedkeuring kan slechts worden verleend wanneer de overdracht niet kan schaden aan de
goede uitvoering van de verbintenissen.
Artikel 10
Het aandeel van de gemeenten in het kapitaal is bepaald ter gelegenheid van de oprichting.
Het initiële aandeel van het kapitaal van de gemeenten zal met respect van de verworven
rechten evolueren a rato van vijfentwintig eurocent (0,25 EUR) per inwoner. De bekomen
bedragen worden op de hogere eenheid afgerond.
De bevolkingscijfers worden steeds bepaald door de jongste jaarlijkse statistiek van het
bevolkingscijfer van het Rijk, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. De leden zullen
onmiddellijk één derde op hun aandelen storten.
Het overige mag in eenmaal of bij periodieke afbetalingen gestort worden. De Raad van Bestuur
zal, naarmate de behoeften der vereniging, bijstortingen mogen vragen.
De leden die binnen de dertig dagen na de door de Raad van Bestuur vastgestelde dag, de
vereiste stortingen niet zullen gedaan hebben, zullen van die dag af de wettelijke intrest geldig
voor burgerlijke zaken moeten betalen op hun achterstallige stortingen.
Het bedrag van de plaatsing wordt bij elke bestuurswisseling aangepast bij beslissing van de
Algemene Vergadering om met de bevolkingsschommeling rekening te houden. Ingeval van
vermindering, mag de betrokken gemeente nochtans het bedrag van haar vroegere plaatsing
handhaven.
Artikel 11
Voor de gemeenten die toetreden na de oprichting, wordt de kapitaalsplaatsing berekend
volgens de bepalingen van artikel 10. Bij latere toetreding kan van de nieuwe deelnemer een
inkomgeld gevraagd.
Het inkomgeld wordt bepaald op basis van de waarde van het aandeel volgens de meest recente
jaarrekening. De waarde van een aandeel is gelijk aan het eigen vermogen gedeeld door het
aantal aandelen. Dit eigen vermogen is samengesteld uit de som van het kapitaal, de
herwaarderingsmeerwaarden en de reserves. Het inkomgeld per aandeel wordt bekomen door
de nominale waarde van een aandeel of vijfentwintig euro (25 EUR) hiervan in mindering te
brengen.
Indien andere openbare besturen dan de gemeenten gemachtigd worden tot aansluiting bij de
vereniging, zullen zij als tegenwaarde voor hun inbreng, aandelen van reeks C ontvangen,

eveneens met nominale waarde van vijfentwintig euro (25 EUR). Aan deze C aandelen zijn
dezelfde rechten verbonden als aan de aandelen en B.
Artikel 12
De gemeenten die van de vereniging deel uitmaken verlenen van rechtswege hun waarborg, tot
beloop van het niet afbetaalde gedeelte hunner plaatsing, aan de leningen waartoe de
vereniging zou moeten overgaan.
De deelnemers zijn slechts verbonden tot beloop van het bedrag der aandelen die zij geplaatst
hebben. Zij zijn niet hoofdelijk verantwoordelijk.
Artikel 13
De Algemene Vergadering beslist, op grond van een gemotiveerd verslag van de Raad van
Bestuur, over de latere aanvragen tot toetreding. De Algemene Vergadering bepaalt de
voorwaarden verbonden aan de toetreding. Indien de Algemene Vergadering beslist de
aanvraag tot toetreding niet in te willigen, moet zij haar beslissing duidelijk motiveren.
Een besluit wordt genomen bij meerderheid van tweederden van de geldig uitgebrachte
stemmen van de vertegenwoordigde aandelen.
De Algemene Vergadering bepaalt het aantal aandelen welke aan de nieuwe aandeelhouders
worden toegekend.
Overeenkomstig de artikelen 422 en 423 van het decreet , is geen uittreding mogelijk tijdens de
duur waarvoor de vereniging werd opgericht en/of werd verlengd.
Een deelnemer kan door de Algemene Vergadering, met tweederden van de geldig uitgebrachte
stemmen van de vertegenwoordigde aandelen worden uitgesloten wegens een zware fout of
voor het niet-naleven van zijn verbintenissen.De betrokken deelnemer dient opgeroepen en
gehoord te worden zo hij dit wenst.
Bij
uitsluiting
vervalt
het
aandeel van
de
betrokken
deelnemer
in de
herwaarderingsmeerwaarden en reserves van de vereniging en zal hij aan de vereniging de
schade dienen te betalen welke het gevolg is van het niet naleven van zijn verbintenissen en
van zijn uitsluiting. De betrokken deelnemer zal slechts recht hebben op de uitkering van het
door hem gestorte kapitaal, geactualiseerd. Indien de schade waarvan hierboven sprake, groter
is dan het door hem gestorte kapitaal zal dit van zijn kapitaalstorting worden afgetrokken. De
overblijvende schuld zal door hem aan de vereniging dienen vergoed. De in gebreke zijnde
deelnemer zal ook zijn, op grond van zijn kapitaalsonderschrijving, evenredig deel dienen te
dragen inzake de overname van het personeel, zonder dat de personeelsleden door deze plicht
tot overname gebonden zijn. De nieuwe werkgever waarborgt de op dat ogenblik vigerende
rechten van de betrokken personeelsleden. Het door de deelnemer overgenomen personeel
komt, voor zover het een gemeente betreft, met behoud van zijn geldelijk statuut, terecht in een
overgangskader dat geen invloed heeft op de personeelsformatie en uitdovend is.
Het ontslag na uitsluiting wordt pas effectief op het einde van het boekjaar waarin het werd
verleend en voor zover alle aan de vereniging nog verschuldigde bedragen werkelijk betaald
zijn, tenzij tussen partijen een overeenkomst is gesloten.
Gedurende de voor terugbetaling verlopen termijn zal de terug te betalen som geen intresten
opbrengen.
De niet-deelname aan een verlenging door een deelnemer dient te gebeuren overeenkomstig
artikel 423 van het decreet lokaal bestuur.

Artikel 14
De deelnemende gemeenten verbinden er zich toe elk jaar een bijdrage te storten ter dekking
van alle door de vereniging gemaakte kosten, verminderd met alle door de vereniging
gerealiseerde ontvangsten.
De bijdrage per werkingsjaar wordt bepaald als de sluitpost van de resultatenrekening, die, tenzij
de Raad van Bestuur anders beslist, glad loopt. Ze bedraagt maximaal 90 euro per inwoner,
gekoppeld aan de evolutie van de index der kleinhandelsprijzen met als basis het gemiddelde
indexcijfer voor het jaar 2014.
Daartoe wordt door de Raad van Bestuur jaarlijks een begroting opgemaakt, die zoals bepaald
in artikel 40 , aan de Buitengewone Algemene Vergadering wordt voorgelegd.
De vereniging mag provisies of voorafbetalingen opvragen op basis van en binnen de ramingen
vastgesteld in de jaarlijkse begroting.
De verdeling van de kosten van de vereniging onder de aangesloten gemeenten wordt
vastgesteld door de Raad van Bestuur, onderverdeeld in werkingskosten en verwerkingskosten
en rekening houdend met volgende regels:
•
Worden verdeeld op basis van het aantal ophaalpunten, zijnde het aantal gezinnen dat
de onderscheiden afvalsoorten aanbiedt: de werkingskosten, zijnde (1) alle kosten voor het
ophalen van alle fracties zowel via de haal- als de brengmethode, zowel de kosten voor de
werking van ILvA zelf als deze betaald aan derden, alsook alle andere vergoedingen inzake
andere toevallige, subsidiaire uitzonderlijke kosten voor zover niet bedoeld hierna (2)
verminderd met vergoedingen van derden voor de inzameling van diverse afvalsoorten, en met
alle andere vergoedingen en met alle andere toevallige, subsidiaire of uitzonderlijke ontvangsten
voor zover niet bedoeld hierna;
•
Worden verdeeld op basis van de per deelnemend bestuur voor elke afvalsoort
ingezamelde hoeveelheid: de verwerkingskosten, zijnde alle betalingen die door de vereniging
worden gedaan aan de verwerkers van de door ILvA ingezamelde afvalsoorten, verminderd met
alle vergoedingen die ILvA ontvangt voor het afleveren van diezelfde afvalsoorten.
TITEL III - BESTUUR EN TOEZICHT
A. RAAD VAN BESTUUR
Artikel 15
De vereniging wordt bestuurd door een Raad van Bestuur van 15 leden. Elke aandeelhouder A
heeft recht op één vertegenwoordiger in de Raad van bestuur. Aandeelhouders B en C hebben
geen vertegenwoordiging in de Raad van Bestuur. Onafhankelijke bestuurders overeenkomstig
artikel 434,§3 van het decreet zijn niet mogelijk. Maximum tweederden van de leden is van
hetzelfde geslacht.
De leden van de Raad van Bestuur worden benoemd en ontslagen door de Algemene
Vergadering bij geheime stemming. Hun mandaat duurt zes jaar en is te allen tijde herroepbaar.
Elke gemeente draagt één kandidaat voor rekening houdend met de eis dat maximum
tweederden van de leden van hetzelfde geslacht mogen zijn.
Indien een voorgedragen kandidaat geen lid is van de gemeenteraad, dient deze voordracht
uitdrukkelijk gemotiveerd, waarin onder meer de deskundigheid met betrekking tot de statutair
bepaalde doelstellingen manifest wordt aangetoond. In dat geval is de onverenigbaarheid van
het mandaat van bestuurder met de functie van werknemer van een deelnemend openbaar
bestuur, vermeld in artikel 436, eerste lid, 8° van het decreet, niet van toepassing.
Indien de tweederden verhouding niet wordt bereikt worden de voorgedragen kandidaten met
het minst aantal naamstemmen vervangen door het gemeenteraadslid van het andere geslacht
dat op dezelfde lijst met de meeste naamstemmen verkozen is.
Iedere bestuurder die op die manier is benoemd, beschikt over één stem.

De hoger genoemde mandaten worden aangevuld met één bestuurder met raadgevende stem,
gemeenteraadslid verkozen op een lijst waarvan geen enkele verkozene deel uitmaakt van het
college van burgemeester en schepenen.
Elke gemeente kan daartoe één vertegenwoordiger voordragen. De voorgedragen kandidaten
worden in dalende orde gerangschikt uitgaande van het relatief hoogste aantal stemmen dat de
lijst, waarop zij tot gemeenteraadslid verkozen zijn, bij de jongste gemeenteraadsverkiezingen
behaald heeft.
De aldus hoogst gerangschikte zal aan de vergadering van de Raad van Bestuur deelnemen
met raadgevende stem.
De leden van de Raad van Bestuur kunnen uit hun mandaat ontslagen worden door de
Algemene Vergadering, besluitende zoals bepaald in artikel 43 van onderhavige statuten, indien
zij daden hebben gesteld die een ernstig nadeel kunnen berokkenen aan de belangen van de
vereniging.
Artikel 16
Wanneer een mandaat openvalt, kunnen de overblijvende bestuurders voorlopig een bestuurder
benoemen. Deze voorlopige benoeming gebeurt op voordracht van de deelnemer die ook de
voorganger had voorgedragen. De Algemene Vergadering zal in haar eerstkomende
bijeenkomst overgaan tot de definitieve benoeming van de nieuwe bestuurder. De aldus
benoemde bestuurder voltooit het mandaat van degene die hij vervangt.
Een mandaat dat openvalt door fusie van of uittreding bij niet-verlenging door of uitsluiting van
een aandeelhouder A, komt toe aan de grootste vennoot van de aandeelhouders A.
Artikel 17
Alle bestuurders zijn ontslagnemend :
a.
na de eerste Algemene Vergadering volgend op de vernieuwing van de gemeenteraden.
b.
onmiddellijk nadat zij het openbaar mandaat, dat zij bij hun benoeming bekleedden, om
enige andere reden verloren hebben.
c.
wanneer zij niet meer het vertrouwen genieten van de deelnemer die hen heeft
voorgedragen en door deze een nieuwe kandidaat wordt voorgedragen.
Artikel 18
De onverenigbaarheden van artikel 436 van het decreet zijn van toepassing.
Bovendien is het elke bestuurder verboden :
1. Aanwezig te 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.
2. Rechtstreeks of onrechtstreeks deel te nemen aan overeenkomsten afgesloten met de
vereniging.
3. Als advocaat, notaris of zaakwaarnemer op te treden in rechtsgedingen tegen de vereniging.
Het is hem verboden, in dezelfde hoedanigheid ten behoeve van de vereniging te pleiten,
raad te geven of op te treden in enige betwisting, tenzij dit kosteloos gebeurt.
4. Op te treden als raadsman van een personeelslid in tuchtzaken.
Wordt van rechtswege als ontslagnemend en niet herkiesbaar beschouwd de bestuurder die
handelt tegen de verbodsbepalingen van onderhavig artikel. De Algemene Vergadering spreekt
de van rechtswege vervallenverklaring uit bij een met redenen omkleed besluit.

Artikel 19
De bestuurders zijn niet persoonlijk gebonden door de verbintenissen van de vereniging.
De bestuurders zijn, overeenkomstig het gemeen recht individueel verantwoordelijk voor de
vervulling van de taak die hen is opgedragen en zijn aansprakelijk zonder hoofdelijkheid voor de
tekortkomingen bij de normale uitoefening van hun bestuur.
Artikel 20
Om de zes jaar stelt de Raad van Bestuur op zijn eerste vergadering na de eerste Algemene
Vergadering die volgt op de vernieuwing van de gemeenteraden een voorzitter, een of meerdere
ondervoorzitters en een secretaris aan.
De voorzitter is het lid van de Raad van Bestuur van de grootste deelnemende gemeente van
aandeelhouders A.
De ondervoorzitters worden gekozen onder de bestuurders die op voordracht van de
deelnemers-gemeenten benoemd zijn, en die burgemeester, schepen of gemeenteraadslid zijn
van een andere gemeente van de aandeelhouders A.
De Raad van Bestuur mag de secretaris ook buiten zijn schoot aanstellen, voor een termijn van
zes jaar. Dit mandaat is hernieuwbaar.
In geval van afwezigheid van de voorzitter en van de ondervoorzitter worden de vergaderingen
voorgezeten door de bestuurder met het grootst aantal dienstjaren in de raad uit de groep van
de gemeenten-deelnemers. Bij gelijkheid van dienstjaren zal de oudste het voorzitterschap
waarnemen.
Artikel 21
De Raad van Bestuur vergadert op uitnodiging van de voorzitter. De vergaderingen van de Raad
van Bestuur zijn niet openbaar.
Weigert de voorzitter de raad bijeen te roepen of een punt op de agenda te plaatsen of is hij
belet zulks te doen dan kan de raad, op uitnodiging van twee bestuurders worden
bijeengeroepen, of kunnen twee bestuurders het gewraakte punt op de agenda doen inschrijven.
Uitgezonderd in geval van hoogdringendheid, moeten de uitnodigingen met vermelding van de
agenda ten minste acht vrije dagen vóór de bijeenkomst gepost zijn of op elektronische wijze
meegedeeld.
De bijeenkomsten van de Raad van Bestuur worden gehouden in de zetel van de vereniging of
in een andere op de uitnodiging vermelde plaats.
Artikel 22
De Raad van Bestuur zetelt slechts op geldige wijze wanneer de meerderheid van de
bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is. Voor het berekenen van het
aanwezigheidsquorum worden de leden met raadgevende stem, zoals bedoeld in artikel 15, niet
meegerekend.
Indien op een zitting de raadsleden niet in voldoende aantal zijn, wordt een nieuwe vergadering
bijeengeroepen binnen de dertig dagen; de raad kan dan geldig besluiten, wat ook het aantal
der aanwezigen is, doch enkel voor de punten die bij de eerste bijeenroeping op de agenda
waren geplaatst.
Artikel 23
Een bestuurder kan hoogstens één andere bestuurder vertegenwoordigen die hem daartoe
schriftelijk volmacht geeft. Volmachtgever en volmachtdrager moeten houder zijn van dezelfde
reeks aandelen. De volmacht moet de naam van beiden vermelden, alsmede de datum van de
enkele zitting, waarvoor de volmacht wordt verleend.
Om geldig te beraadslagen en te beslissen is een aanwezigheidsquorum vastgesteld op de
gewone meerderheid van het aantal statutair bepaalde stemmen, zowel globaal als in de groep
van de deelnemende gemeenten.
Dit geldt niet voor een tweede vergadering die volgt op een onvoldoende samengestelde
eerdere vergadering, en als het gaat om punten die voor een tweede keer op de agenda
voorkomen.
Onthoudingen worden niet meegeteld als geldig uitgebrachte stem.

Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter beslissend.
Artikel 24
De besluiten van de Raad van Bestuur worden genotuleerd en ondertekend door de voorzitter
of zijn plaatsvervanger en minstens twee aanwezige leden. Dit verslag zal ook het individueel
stemgedrag van de leden vermelden.
De gemandateerde of volmachtdragers tekenen voor zichzelf en voor de door hen
vertegenwoordigde afwezigen. Deze notulen worden in een speciaal register samengebracht en
de gegeven volmachten worden uitdrukkelijk vermeld.
De eensluidende afschriften en de uittreksels worden door de secretaris van de raad
ondertekend. Zij worden binnen de 30 dagen toegestuurd aan alle bestuurders.
De gedetailleerde notulen met bijgevoegd het stemgedrag van de individuele leden en alle
documenten waar in de notulen naar verwezen wordt, liggen ter inzage van de
gemeenteraadsleden op het secretariaat van de aangesloten gemeenten , onverminderd de
decretale bepalingen inzake de openbaarheid van bestuur.
Op verzoek van een raadslid vraagt het deelnemende bestuur om de notulen en alle stukken
waarnaar in de notulen wordt verwezen, elektronisch ter beschikking te stellen. De vereniging
stelt de gevraagde stukken elektronisch ter beschikking aan het deelnemende bestuur en het
deelnemende bestuur bezorgt ze aan het raadslid.
Deze bepaling doet geen afbreuk aan de mogelijkheid van strafrechtelijke vervolging van de
raadsleden wegens schending van het beroepsgeheim, overeenkomstig artikel 458 van het
Strafwetboek.
Artikel 25
Het jaarverslag, de stukken betreffende de jaarrekeningen, welke door de Raad van Bestuur
aan de jaarvergadering zullen onderworpen worden, evenals het verslag van de commissaris,
worden bij de uitnodiging tot de jaarvergadering gevoegd.
Artikel 26
De op voordracht van de deelnemende gemeenten benoemde bestuurders brengen minstens
twee maal per jaar tijdens een openbare vergadering van hun gemeenteraad, verslag uit over
de uitoefening van de bevoegdheden en taken van de raad, en verstrekken toelichting bij het
beleid van de vereniging.
Bij later toegetreden gemeenten met aandelen B gebeurt dit door een lid van de Raad van
Bestuur, aangeduid door de Raad van Bestuur.
Artikel 27
De Raad van Bestuur bezit de meest uitgebreide bevoegdheden om alle daden van bestuur en
van beschikking betreffende de vereniging te stellen. Zijn bevoegdheden strekken zich uit over
alles wat niet uitdrukkelijk door de wet of door de statuten aan de Algemene Vergadering is
voorbehouden. Hij mag eigenmachtig alle twijfelachtige en niet voorziene gevallen beslechten.
De Raad van Bestuur benoemt en ontslaat het personeel en stelt de rechtspositieregeling, het
arbeidsreglement en deontologische code vast.
De Raad van Bestuur kan alle aangelegenheden die betrekking hebben op de uitvoering van de
rechtspositieregeling, de deontologische code en het arbeidsreglement, in het kader van het
individuele personeelsbeheer, verder delegeren.
De Raad van Bestuur kan daarnaast het dagelijks personeelsbeheer, de bevoegdheid voor het
aanstellen en het ontslaan van het personeel, alsook de sanctie- en tuchtbevoegdheid,
delegeren aan het leidinggevend personeelslid van de vereniging.
De Raad van Bestuur kan aan het leidinggevend personeelslid alleen of samen met de voorzitter
of ondervoorzitter van de vereniging elke andere uitvoerende bevoegdheid inzake het dagelijks
beheer van de vereniging delegeren binnen het kader vooraf vastgesteld door de Raad van
Bestuur.

De Raad van Bestuur kan bij gemotiveerd besluit leningen aangaan en giften of toelagen
ontvangen.
De Raad van Bestuur stelt de tarieven vast, met naleving van de wettelijk voorgeschreven
formaliteiten.
De Raad van Bestuur kan krachtens zijn eigen bevoegdheid de handelingen verrichten, die
verband houden met het doel van de vereniging zoals bepaald in artikel 3 hierboven.
Artikel 28
Een twee derden meerderheid is vereist voor elk besluit betreffende de voorstellen van wijziging
aan de statuten die aan de Algemene Vergadering worden voorgelegd, de hypothecaire
inschrijvingen, de toekenning en de terugtrekking van bevoegdheden, de uitgifte van obligaties
en leningen in het algemeen en het opmaken en de goedkeuring van de inventaris.
Artikel 29
De Algemene Vergadering mag de bestuurders een presentiegeld toekennen, afgezien van de
vergoeding van hun werkelijke verplaatsingskosten en dit binnen de perken en overeenkomstig
de wettelijke en decretale bepalingen in dit verband.
Artikel 30
De Raad van Bestuur roept de Algemene Vergadering zo dikwijls samen als hij zulks nodig acht.
Hij is tot bijeenroeping verplicht, zodra een aantal leden die gezamenlijk ten minste een vijfde
(1/5) deel van het totaal aantal aandelen bezitten, er om verzoeken.
Bij gebrek aan oproeping binnen de tien dagen na een dergelijk verzoek, kan de Algemene
Vergadering rechtstreeks worden samengeroepen door de betrokken aandeelhouders.
Artikel 31
De rechtsvorderingen, zowel bij eis als bij verweer, worden in de naam van de vereniging door
de Raad van Bestuur ingesteld op verzoek en dagvaarding van de voorzitter van de Raad van
Bestuur, of van de ondervoorzitter, of van een bestuurder die hem vervangt, of van een
gevolmachtigde.
Artikel 32
Buiten het geval van bijzondere bevoegdheidsdelegatie door de Raad van Bestuur, zullen de
akten die de vereniging verbinden, door twee bestuurders worden ondertekend waarvan er één
behoort tot de bestuurders aangesteld door de deelnemers-gemeenten.
B. TOEZICHT
Artikel 33
Het toezicht op de vereniging wordt uitgeoefend door een of meer commissarissen, benoemd
door de Algemene Vergadering voor een periode van maximum drie jaren en op wie de
desbetreffende artikelen van het Wetboek van Vennootschappen, van toepassing is.
Een commissaris kan worden herbenoemd telkens voor een nieuwe periode van maximum drie
jaren. Zijn ereloon wordt vastgesteld door dezelfde Algemene Vergadering die over zijn
aanstelling beslist.
Artikel 34
De commissaris(en) is/zijn onderworpen aan de wettelijke en reglementaire bepalingen die dit
ambt en de ermee verband houdende bevoegdheid regelen.
Artikel 35
De commissaris oefent een onbeperkt recht van toezicht uit op alle verrichtingen van de
vereniging. Hij mag inzage nemen, doch zonder ze te verplaatsen, van de boeken, de
briefwisseling, de verslagen en processen-verbaal en over het algemeen van alle schrifturen en

dossiers van de vereniging. Hij kan door de Algemene Vergadering of de Raad van Bestuur met
bijzondere toezichtopdrachten worden belast.
Hij overhandigt tien weken voor de jaarvergadering, aan alle bestuurders, een verslag. Dit
verslag moet ondermeer de nodige gegevens bevatten om te kunnen oordelen op welke wijze
de statuten en de wettelijke voorschriften worden nageleefd. Het verslag behelst eveneens alle
gewenste en vereiste inlichtingen betreffende de jaarrekeningen.
Artikel 36
Onverminderd de bepalingen waarbij sommige beslissingen onderworpen zijn aan het bijzonder
toezicht, zijn alle beslissingen van alle organen van de vereniging onderworpen aan het
algemeen toezicht van de Vlaamse regering, overeenkomstig hoofdstuk 4 van titel 4 van het
decreet.
TITEL IV - DE ALGEMENE VERGADERING
Artikel 37
De regelmatig samengestelde Algemene Vergadering vertegenwoordigt de algeheelheid der
aandeelhouders. Haar besluiten zijn, binnen de perken van de wet en van de onderhavige
statuten, voor alle aandeelhouders bindend.
Zij heeft de meest uitgebreide bevoegdheden : zij kan, binnen de perken van de wet, alle
mogelijke wijzigingen aan de statuten aanbrengen onder voorwaarde evenwel daarbij de
beschikkingen te eerbiedigen dienaangaande in onderhavige statuten vervat. Zij dient te
beslissen over de exploitatie in sectoren en gewesten en tevens de principiële richtlijnen te
geven voor de onroerende verrichtingen van de vereniging.
Artikel 38
De Algemene Vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de Raad van Bestuur of
door de bestuurder die, overeenkomstig de bepalingen van artikel 20, de voorzitter vervangt.
Zij stelt een bureau samen, waartoe behoren de voorzitter, twee stemopnemers en een
secretaris; de stemopnemers en de secretaris worden door de Algemene Vergadering
aangeduid.
Artikel 39
De Algemene Vergadering is samengesteld uit de vertegenwoordigers van de deelnemers. Zij
beschikken over zoveel stemmen als aandelen.
Elke aandeelhouder kan zich door maximum twee personen laten vertegenwoordigen.
Geen van de aangeduide afgevaardigden mag lid zijn van de Raad van Bestuur.
De deelnemers duiden hun vertegenwoordigers aan voor een periode die de lopende legislatuur
niet overschrijdt en bepalen, tegelijk met deze aanduiding het aantal stemmen waarover elke
vertegenwoordiger beschikt.
Indien een aandeelhouder deze laatste aanduiding niet geeft, wordt het aantal stemmen gelijk
verdeeld tussen zijn aanwezige vertegenwoordigers.
De vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordigers wordt bepaald voor elke Algemene
Vergadering.
De beslissingen tot de aanduiding van de vertegenwoordigers zullen ten minste twee dagen
vóór de vergadering op de zetel van de vereniging worden ingediend. De voorzitter van de
vergadering mag nochtans bij bijzonder besluit dat voor allen gelijk geldt, laattijdig ingediende
volmachten aanvaarden.
De vertegenwoordigers tekenen, alvorens de vergadering bij te wonen, een aanwezigheidslijst.
De lijst, door de stemopnemers voor echt verklaard, wordt bij de notulen der vergadering
gevoegd.
Artikel 40
De Algemene Vergadering moet elk jaar worden samengeroepen in de eerste helft van het jaar
en in de loop van het laatste trimester van elk jaar in de zetel van de vereniging of in een andere,
op de uitnodiging vermelde plaats.

Tijdens de eerste Algemene Vergadering wordt de jaarrekening vastgesteld aan de hand van
het verslag van de Raad van Bestuur en het verslag van de commissaris en wordt tezelfdertijd
kwijting verleend aan de bestuurders en de commissarissen.
Tijdens de tweede Algemene Vergadering worden de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen
strategie voor het volgend boekjaar besproken, tegelijk met een door de Raad van Bestuur
opgestelde begroting.
Behalve in geval van hoogdringendheid, door de Raad van Bestuur met twee derden
meerderheid aangenomen worden de datum en de agenda van de Algemene Vergadering
uiterlijk 30 kalenderdagen aan de aandeelhouders meegedeeld. Ingeval van hoogdringendheid
wordt deze termijn beperkt tot 15 kalenderdagen.
De agenda wordt opgesteld door de Raad van Bestuur. De documentatie betreffende de agenda
wordt bij de uitnodiging gevoegd.
Indien de agenda voorstellen tot wijziging van onderhavige statuten bevat, dienen deze
voorstellen er aan toegevoegd.
Buitengewone Algemene Vergaderingen worden bijeengeroepen, hetzij bij besluit van de Raad
van Bestuur, hetzij op verzoek van de commissaris, hetzij op verzoek van deelnemers die ten
minste een vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. Zij dienen 14 dagen
vooraf aan de Raad van Bestuur hiervan mededeling te geven.
Artikel 41
Om geldig te beraadslagen is een aanwezigheidsquorum vereist van een gewone meerderheid
van het aantal stemmen, tenzij anders bepaald in deze statuten. ..
Elk besluit van de Algemene Vergadering, ongeacht of dit dient genomen te worden bij gewone
meerderheid of tweederde of drievierde meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen van
de vertegenwoordigde aandelen, is slechts geldig indien tezelfdertijd de identieke vereiste
meerderheid werd bekomen van de geldig uitgebrachte stemmen van de vertegenwoordigde
gemeentelijke aandelen. Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.
Onthoudingen worden niet meegeteld als geldig uitgebrachte stem.
Artikel 42
Wanneer het aanwezigheidsquorum niet wordt bereikt, wordt binnen een termijn van zestig
dagen een nieuwe Algemene Vergadering bijeengeroepen. Deze vergadering mag geldig
beraadslagen over de punten welke voor de tweede maal op de agenda voorkomen, welke ook
het aantal der aanwezige of vertegenwoordigde aandelen zij. In de oproep tot de vergadering
moet aan deze beschikking worden herinnerd.
Artikel 43
De wijzigingen in de statuten en in de bijlagen worden artikelsgewijs aangebracht door de
Algemene Vergadering met een drievierde meerderheid, zowel voor het geheel van de geldig
uitgebrachte stemmen, als voor de geldig uitgebrachte stemmen van de vertegenwoordigde
gemeenten, en op voorwaarde dat de gewone meerderheid van het aantal deelnemende
gemeenten haar instemming betuigt.
Artikel 42 van de statuten geldt niet wanneer het aanwezigheidsquorum niet bereikt wordt.
De gestemde wijzigingen aan de statuten worden slechts van kracht na goedkeuring door de
Vlaamse Regering.
Uiterlijk negentig kalenderdagen voor de Algemene Vergadering die de statutenwijziging moet
beoordelen, wordt een door de Raad van Bestuur opgesteld ontwerp aan alle deelnemers
voorgelegd.
Er moet vooraf over beraadslaagd en beslist worden door de gemeenteraad van elk der
aangesloten gemeenten. De beslissingen terzake van hun raden bepalen het mandaat van de
respectievelijke afgevaardigden op de Algemene Vergadering. Een afschrift van de mededeling
van de voorgestelde statutenwijziging, alsmede een uittreksel uit het register van de
gemeenteraadsbesluiten wordt bij de notulen van de vergadering gevoegd.

De deelnemers die nalaten binnen de gestelde termijn een beslissing te nemen en voor te
leggen, worden geacht zich te hebben onthouden. De onthouding bepaalt het mandaat van hun
lasthebbers op de Algemene Vergadering.
Voor het overige gelden bij een statutenwijziging de bepalingen terzake van het decreet.
Artikel 44
De jaarvergadering neemt kennis van de verslagen van de Raad van Bestuur en van de
commissaris.
Ze besluit over de conclusies van de verslagen en over de jaarrekening en geeft kwijting aan de
bestuurders en de commissaris.
Het jaarverslag omtrent de activiteiten van de vereniging, de jaarrekening zoals vastgesteld door
de Algemene Vergadering en het verslag van de commissaris worden toegezonden aan alle
deelnemers binnen de vijfenveertig kalenderdagen volgend op de jaarvergadering.
Artikel 45
De besluiten van de Algemene Vergadering worden, in processen-verbaal opgenomen en in
een bijzonder register bijgehouden, getekend door de leden van het bureau en door de
aandeelhouders of hun lasthebbers die er om verzoeken.
De afschriften of uittreksels van de besluiten van de Algemene Vergadering worden ondertekend
door de voorzitter van de Raad van Bestuur of door twee bestuurders.
De verslagen van de beraadslaging van de Algemene Vergadering moeten binnen de dertig
dagen aan alle deelnemers, overgemaakt worden.

TITEL V - BOEKJAAR, JAARREKENING, BESTEMMING VAN HET RESULTAAT
Artikel 46
Het boekjaar vangt aan op één januari en eindigt op één en dertig december. De Raad van
Bestuur maakt per 31 december van elk jaar de jaarrekening op.
Hij stelt tenminste één maand vóór de jaarvergadering en dit zonder verplaatsing van
documenten, alle stukken vereist voor de controle van alle geschriften ter beschikking van de
commissaris.
De boekhouding van de vereniging wordt gehouden volgens de wetgeving op de boekhouding
van de ondernemingen en de richtlijnen die de overheid uitvaardigt met betrekking tot de
boekhoudkundige verrichtingen van de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden.
Artikel 47
Indien in toepassing van de artikel 14 de Raad van Bestuur beslist om de resultatenrekening
niet glad te laten lopen wordt:
1. Het positief resultaat:
a. voor 5% vooraf genomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afhouding is niet
meer verplicht wanneer de wettelijke reserve 10% van het kapitaal heeft bereikt.
b. het saldo aan de beschikbare reserve toegevoegd.
2. Het negatief resultaat vereffend door afneming van de reserves. Zo deze ontoereikend zijn,
wordt het saldo naar het volgend boekjaar overgedragen.
Wanneer ten gevolge van geleden verlies het netto-actief van de vereniging gedaald is tot
minder dan de helft van het vast gedeelte van het kapitaal, moet de Algemene Vergadering
bijeenkomen binnen een termijn van ten hoogste zestig kalenderdagen nadat het verlies is
vastgesteld om te beraadslagen en te beslissen over een door de Raad van Bestuur opgesteld
saneringsplan.
De Raad van Bestuur verantwoordt zijn voorstellen in dit saneringsplan dat uiterlijk drie weken
voor de Algemene Vergadering aan alle deelnemers en aan de toezichthoudende overheid
wordt voorgelegd, samen met de oproepingsbrief en alle bijbehorende documenten waaruit de
noodzaak van het saneringsplan blijkt.

De Algemene Vergadering beslist onder de voorwaarden bepaald in artikel 423 van het decreet.
Indien het saneringsplan niet of in onvoldoende mate wordt aanvaard, kan artikel 470 van
ditzelfde decreet worden toegepast.

TITEL VI - VERLENGING - ONTBINDING - VEREFFENING
Artikel 48
Een verlenging van de vereniging geschiedt overeenkomstig artikel 423 van het decreet.
Op een deelnemer, die niet deelneemt aan de verlenging, zijn de bepalingen van artikel 423,
vierde lid van toepassing.
Een vroegtijdige ontbinding van de vereniging geschiedt overeenkomstig artikel 425 van het
decreet.
Artikel 49
Ingeval van niet-verlenging of vroegtijdige ontbinding van de vereniging benoemt de Algemene
Vergadering één of meer vereffenaars en bepaalt hun vergoeding.
Het college van vereffenaars wordt samengesteld, zetelt en beraadslaagt volgens dezelfde
regels als de Raad van Bestuur.
Inzake de bevoegdheden van de vereffenaars en de wijze waarop de vereffening dient te
geschieden zijn de bepalingen van het wetboek van vennootschappen van toepassing.
Het netto maatschappelijk actief zal aan de deelnemers worden uitgekeerd naar evenredigheid
van het aantal geplaatste aandelen. Over de overeenkomsten in verband met de bestemming
van de goederen en het lot van het personeel zal door de Algemene Vergadering besloten
worden vóór het afsluiten van de vereffening.

TITEL VII - BIJZONDERE BESCHIKKINGEN.
Artikel 50
Elke aandeelhouder, elke bestuurder, commissaris of vereffenaar van de vereniging die niet in
België is gedomicilieerd, zal in België keuze van woonplaats doen voor alles wat de uitvoering
van onderhavige statuten betreft.
Bij gebreke hiervan, zal elke oproeping en notificering, hem geldig gedaan worden op de zetel
van de vereniging, waar hij van rechtswege geacht wordt gedomicilieerd te zijn.

TITEL VIII - INFORMATIE EN COMMUNICATIE.
Artikel 51
De vergaderingen van de Algemene Vergadering zijn openbaar.
De Raad van Bestuur draagt de verantwoordelijkheid het jaarverslag aangaande werking van
de vereniging, tijdig en in de gepaste vorm, voor te leggen aan alle gemeenteraden en bij de
statutaire organen van alle andere aangesloten leden en na goedkeuring ervan, de verspreiding
te verzekeren bij alle gemeenteraadsleden en derden, in een naar de tijdsomstandigheden,
aangepaste vorm en met zin voor openheid en duidelijkheid.
De Raad van Bestuur draagt de verantwoordelijkheid om alle besluiten, zowel van de Algemene
Vergadering als van de Raad van Bestuur, welke van bijzondere betekenis zijn voor de
bevolking, kenbaar te maken in een eveneens naar de tijdsomstandigheden, aangepaste vorm
met zin voor openheid en duidelijkheid.
De Raad van Bestuur legt aan de jaarvergadering, die plaats vindt in de loop van het eerste
werkingsjaar na de algehele vernieuwing van de gemeenteraden, een evaluatierapport voor over
de werking van de vereniging en de objectieven voor de komende zes jaren, en dit
overeenkomstig de bepalingen van het artikel 459 van het decreet.

