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

 

ARTIKEL 1 

 

Er wordt tussen de deelnemende gemeenten een vereniging opgericht die de vorm aanneemt van 

een intergemeentelijk samenwerkingsverband in de zin van artikel 3 van het decreet van 6 juli 

2001 van het Vlaams parlement houdende de intergemeentelijke samenwerking (hierna te noe-

men: het "decreet").   

De vereniging is onderworpen aan de bepalingen van het decreet van 6 juli 2001 houdende de 

intergemeentelijke samenwerking evenals, voor al wat niet uitdrukkelijk geregeld is door dit de-

creet of door onderhavige statuten, aan de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen die 

gelden voor de vennootschapsvorm van de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprake-

lijkheid. 

De vereniging neemt de vorm aan van een opdrachthoudende vereniging en is een publiekrechte-

lijke rechtspersoon waarvan de verbintenissen geen handelskarakter hebben (hierna te noemen: 

“de vereniging"). 

 

 

ARTIKEL 2 

 

De vereniging zal de naam dragen: “Opdrachthoudende Vereniging voor Huisvuilverwerking Mid-

den-Waasland”, Coöperatieve Vennootschap, of afgekort “MIWA”. 

 

 

ARTIKEL 3 

 

De opdrachthoudende vereniging heeft tot doel het beheer van afvalstoffen, zijnde de activiteiten 

die de (afval)voorkoming, de (afval)inzameling en de (afval)verwerking omvatten. 

 

Onder (afval)voorkoming wordt verstaan het beïnvloeden van het aankoop- en consumptiegedrag 

van de bevolking teneinde de voortgebrachte hoeveelheid afval te verminderen. Dit door de bevol-

king actief te sensibiliseren d.m.v. initiatieven die afvalpreventie, afvalvermindering en een duur-

zaam afvalbeheer bevorderen.  

 

Onder (afval)inzameling wordt verstaan, het geheel van activiteiten evenals de bijhorende commu-

nicatie die leiden tot het (selectief) inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen en/of bedrijfsafval 

dat qua aard en samenstelling gelijkaardig of vergelijkbaar is aan huishoudelijke afvalstoffen. De 

bedoelde inzamelactiviteiten kunnen indien van toepassing, worden ondergebracht in volgende 

doelgroepen: 
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 de inzameling volgens de haalmethode, waarbij de opdrachthoudende vereniging instaat 

voor de inzameling op de plaats waar de afvalstoffen zijn geproduceerd, inzonderheid door 

huis-aan-huis inzameling en de inzameling op afroep; 

 de inzameling volgens de brengmethode waarbij de producenten van de afvalstoffen deze 

kunnen brengen naar daartoe door de opdrachthoudende vereniging voorgeschreven plaat-

sen, zoals o.a. de recyclageparken, glasbollen en ondergrondse afvalsystemen, op daartoe 

door haar voorgeschreven tijdstippen; 

 

De opdrachthoudende vereniging staat in voor de (her)inrichting, uitbreiding, oprichting, beheer en 

exploitatie van de recyclageparken. Daarnaast staat de opdrachthoudende vereniging in voor het 

transport van huishoudelijke afvalstoffen.  

 

Onder (afval)verwerking wordt verstaan, het geheel van deelactiviteiten die leiden tot de afzet (het 

vermarkten van het ingezamelde afval door het sorteren, het recycleren, verwijderen en/of nuttige 

toepassen) van afvalstoffen. 

 

De opdrachthoudende vereniging mag alle technische, administratieve, commerciële, economische, 

financiële, sociale en andere activiteiten ontplooien in eigen bedrijf of op enige andere wijze, die 

rechtstreeks met voormeld doel verband houden, en zulks al dan niet in samenwerking met der-

den, hieronder verstaan: andere intergemeentelijke samenwerkingsverbanden, gemeenten en / of 

andere privaat- of publiekrechtelijke rechtspersonen. 

 

 

ARTIKEL 4 

 

De zetel van de vereniging is gevestigd, Vlyminckshoek 12 te Sint-Niklaas. 

Hij mag evenwel bij eenvoudig besluit van de raad van bestuur worden overgebracht naar een 

ander lokaal, in één van de aangesloten gemeenten, aan deze laatste of aan de vereniging toebe-

horend. Dit besluit wordt door de zorgen van de raad van bestuur bekendgemaakt in de bijlagen 

van het Belgisch Staatsblad. 

 

 

ARTIKEL 5 

De duur van de vereniging wordt verlengd met een termijn van 18 jaar die eindigt op 31 december 2035 

behoudens verlengingen overeenkomstig artikel 35 van het decreet. De vereniging kan bij een beslissing 

genomen door de algemene vergadering volgens de meerderheid vereist voor een statutenwijziging, de 

duurtijd van de vereniging telkens voor 18 jaar verlengen. 

Zij mag slechts verbintenissen aangaan voor een termijn die haar eigen bestaansperiode over-

schrijdt indien zij al de nodige maatregelen treft om de naleving van deze verbintenissen te waar-

borgen, en zonder de uitoefening van het recht van een vennoot om niet aan de verlenging deel te 

nemen, moeilijker of duurder te maken. 
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TITEL II - DE VENNOTEN, HUN TOETREDING EN UITSLUITING 

 

ARTIKEL 6 

 

De vereniging is samengesteld uit de voor het opmaken van onderhavige akte verschijnende gemeenten, 

alsmede uit de gemeenten die, door de algemene vergadering, overeenkomstig artikel 7 van onderhavige 

statuten, tot deelneming worden toegelaten. 

Slechts gemeenten uit het Vlaams gewest kunnen als vennoot worden aangenomen.  

 

 

ARTIKEL 7 

 

De algemene vergadering besluit, overeenkomstig de wet en de hierna vermelde regelen, over de 

toetreding en de uitsluiting van vennoten. 

De besluiten hieromtrent worden door de algemene vergadering genomen overeenkomstig de be-

palingen van artikel 38 van onderhavige statuten. 

 

 

ARTIKEL 8 

 

In afwijking van de artikelen 368, 369 en 370 van het Wetboek van Vennootschappen blijkt de 

toetreding of de uitsluiting van een vennoot uit de notulen van de algemene vergadering. 

Het besluit tot uitsluiting zal bovendien aan de betrokkene binnen de acht dagen na het besluit bij 

aangetekend schrijven betekend worden. 

Artikel 371 van het Wetboek van Vennootschappen is niet toepasselijk op de uitgesloten vennoot. 

 

 

ARTIKEL 9 

 

De algemene vergadering kan, na een vennoot voorafgaandelijk te hebben gehoord, op voorstel 

van de raad van bestuur, deze uitsluiten wegens behoorlijk vastgestelde niet-naleving van de ver-

bintenissen ten opzichte van de vereniging. 

Het voorstel tot uitsluiting van een vennoot moet schriftelijk en afdoende worden gemotiveerd door 

de raad van bestuur. 

 

 

ARTIKEL 10 

 

Gedurende de duur van de vereniging kunnen de vennoten niet uit de vereniging treden. 
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ARTIKEL 11 

 

De uitgesloten vennoot kan slechts aanspraak maken op zijn aandeel in de vereniging zoals blijkt 

uit de balans van het boekjaar waarin de uitsluiting zich werkelijk voordoet. 

Overigens kan deze terugbetaling slechts plaatsvinden na vereffening van alle bedragen die de 

vennoot aan de vereniging mocht schuldig zijn. 

De terugbetaling moet geschieden binnen het jaar volgend op het tijdstip waarop de uitgesloten 

vennoot ophoudt van de vereniging deel uit te maken. Gedurende deze termijn zal de terug te be-

talen som geen interest opbrengen. 

De uitgesloten vennoot komt terug in het volle bezit van de rechten en bevoegdheden waarvan hij 

afstand had gedaan krachtens de artikelen 3 en 15 van deze statuten, ongeacht of door de vereni-

ging een beroep is gedaan op het vermogen van substitutie dat, door het ontslag zelf, van rechts-

wege vervalt. 
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TITEL III – MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL, AANDELEN,  

  VERPLICHTINGEN VAN DE VENNOTEN 

 

ARTIKEL 12 

 

Het maatschappelijk kapitaal is samengesteld uit ondeelbare aandelen met een fractiewaarde van 1 

EUR (één euro) per aandeel elk. 

Het minimum maatschappelijk kapitaal is 44.155 EUR (vierenveertigduizend honderdvijfenvijftig 

euro). 

De overdracht van aandelen moet het voorwerp uitmaken van een voorafgaande machtiging van 

de algemene vergadering, verleend overeenkomstig de bepalingen van artikel 37 hierna en voor 

zover de overdracht geen afbreuk doet aan de waarborg van een goede uitvoering van de verbin-

tenissen van de vereniging. 

 

 

ARTIKEL 13 

 

Bij de oprichting van de vereniging werd het kapitaalsaandeel van de stichtende gemeenten be-

paald op 350 BEF per inwoner, in de vroegere munt. 

Het bevolkingscijfer werd vastgesteld volgens de meest recente officiële opgave, gepubliceerd in 

het Belgisch Staatsblad, en dit op het ogenblik van de oprichting van de vereniging. 

Het bedrag van het kapitaalsaandeel van de gemeente werd bij oprichting tot het hogere duizend-

tal afgerond. Per schijf van 1.000 BEF werd een aandeel toegekend. 

Bij omrekening naar de nieuwe munt werd het kapitaal verhoogd van 1.094.573,86 EUR 

(44.155.000 BEF) naar 1.103.875 EUR, wat overeenkomt met een waarde per aandeel van 25 EUR. 

Bij latere toetreding wordt het aantal door de nieuwe vennoot te plaatsen aandelen berekend op 

basis van 9 EUR (negen euro) per inwoner. Het bevolkingscijfer wordt vastgesteld volgens de 

meest recente officiële opgave, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad, en dit op het ogenblik van 

de toetreding tot de vereniging. 

Door de algemene vergadering kan, op voorstel van de raad van bestuur, een inkomgeld worden 

gevraagd rekening houdend met het werkelijk netto-actief en met de uitgaven die tot dat ogenblik 

in het belang van de gemeenschap werden gedaan. 

 

Bij notariële akte dd. 19/9/2017 verleden voor Meester Tack, notaris met standplaats te Sint-

Niklaas, werd beslist tot een kapitaalvermindering van 24 EUR (vierentwintig euro) per aandeel. Op 

heden zijn er 44.155 aandelen met een fractiewaarde van 1 EUR (één euro) per aandeel die het 

maatschappelijk kapitaal van 44.155 EUR vertegenwoordigen.  
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Bij toepassing van het bovenstaande is het kapitaal als volgt geplaatst: 

Sint-Gillis-Waas:   5.572 EUR      

Sint-Niklaas:   21.813 EUR  

Stekene:   5.188 EUR   

Temse:   8.469 EUR    

Waasmunster:     3.113 EUR  

   

 44.155 EUR  

 

Met het oog op de vergoeding van de inbreng worden de hiernavolgende aandelen toegekend: 

Sint-Gillis-Waas:   5.572 

Sint-Niklaas: 21.813 

Stekene:   5.188 

Temse:   8.469 

Waasmunster:   3.113 

 44.155. 

 

 

ARTIKEL 14 

 

De vennoten verbinden zich tot het volstorten van het geplaatste kapitaal, op de wijze zoals hierna 

bepaald. 

Op het ogenblik van de oprichting en bij iedere latere toetreding wordt het geplaatste kapitaal ten 

belope van minimum één derde volgestort. 

De raad van bestuur regelt de oproep tot volstorting van het geplaatste kapitaal, naargelang de 

behoeften van de vereniging en mits een voorafgaande kennisgeving van zes maanden, bij aange-

tekend schrijven aan de vennoten betekend. 

Wanneer de betaling niet geschiedt binnen de termijnen voorzien door de statuten of vastgesteld 

door de raad van bestuur, zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling een intrest op de achter-

stallige bedragen verschuldigd zijn, gelijk aan de rentevoet voor leningen op lange termijn (OLO-

rente op 10 jaar). 

Deze regeling geldt voor alle betalingen door de vennoten aan de vereniging verschuldigd.   

De gedane uitkeringen worden in de eerste plaats aangewend tot kwijting van de verschuldigde 

intresten. 

 

 

 

 

ARTIKEL 15 
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Elke aangesloten gemeente verbindt zich ertoe om op eerste vraag van de raad van bestuur, alle schik-

kingen te treffen om uitsluitend aan de vereniging alle activiteiten zoals opgesomd in artikel 3, toe te 

vertrouwen.   

Zij ontzegt zich het recht de bedrijvigheid, voor welke zij tot de vereniging is toegetreden, in eigen bedrijf 

uit te oefenen of aan een andere private of openbare instelling of persoon toe te vertrouwen. 

Gelet de ophaling als dienstverlening door de stad Sint-Niklaas tot nader order nog gedeeltelijk in eigen 

beheer wordt georganiseerd (met name de  PMD-inzameling) moet zij dit recht van eigen bedrijvigheid 

nog kunnen uitoefenen. Zij verplicht zich ertoe, binnen een redelijke termijn na bovenbedoelde aanvang, 

een einde te stellen aan alle door haar afgesloten contracten, waarbij zij voor haar rekening en op haar 

grondgebied dezelfde bedrijvigheden toelaat als deze uitgeoefend door de vereniging. 

Zij doet ten voordele van de vereniging afstand van haar rechten en bevoegdheden ter zake, evenwel 

met het vermogen van substitutie ten behoeve van de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden 

waarmee door de vereniging een samenwerkingsovereenkomst is gesloten. 

Zij zal zich schikken naar de richtlijnen van de vereniging wat betreft de aard van het afval en de afleve-

ring. 

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

dat de kostprijs volgens door de raad van bestuur vast te leggen criteria evenredig over alle vennoten 

verdeeld wordt. 

De raad van bestuur mag aan de vennoten provisies of voorafbetalingen opvragen op basis van de ra-

mingen vastgesteld op grond van de bedrijfskosten van het vorig boekjaar. Het verschil in min of meer 

zal na het afsluiten van het betrokken boekjaar verrekend worden. 

 

 

ARTIKEL 16 

 

De vennoten zijn slechts verantwoordelijk ten belope van het door hen geplaatste kapitaal. Er bestaat 

onder hen geen solidaire verantwoordelijkheid. 
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TITEL IV – BESTUUR EN TOEZICHT 

 

A. RAAD VAN BESTUUR, DIRECTIECOMITE 

 

ARTIKEL 17 

 

De vereniging wordt bestuurd door een raad van bestuur, waarvan de leden worden benoemd door de 

algemene vergadering, op voordracht van de vennoten die ze vertegenwoordigen. 

Elke vennoot wordt vertegenwoordigd door één of meerdere bestuurders, als volgt te bepalen: 

 

gemeenten van 1 tot 25.000 inwoners : 1 bestuurder 

gemeenten van 25.001 tot 50.000 inwoners : 2 bestuurders 

gemeenten van    500  50.001    to  tot 75.000 inwoners          : 3 bestuurders 

gemeenten van 75.001 en meer inwoners : 4 bestuurders 

    

    

 

Het bevolkingscijfer wordt vastgesteld volgens de meest recente officiële opgave gepubliceerd in het Bel-

gisch Staatsblad, en dit op het ogenblik van de oprichting of van de toetreding van de nieuwe vennoot. 

De algemene vergadering benoemt de leden van de raad van bestuur, op voordracht van de vennoten. 

Deze kunnen hiertoe kandidaten voordragen die lid zijn van de gemeenteraad. 

Valt een mandaat van bestuurder open dan kan de raad van bestuur in zijn vervanging voorzien. Tijdens 

de eerstvolgende algemene vergadering zal een nieuwe bestuurder, op voordracht van de vennoot die hij 

vertegenwoordigt, worden benoemd teneinde het mandaat van zijn voorganger te beëindigen. 

In overeenstemming met artikel 52 lid 2 van het decreet, wordt één extra mandaat van bestuurder met 

raadgevende stem voorzien. 

Deze wordt aangesteld bij de eerste algemene vergadering volgend op de vernieuwing van de gemeente-

raden. Indien meerdere vennoten een kandidaat voor dit mandaat voorstellen, heeft de kandidaat van de 

vennoot met de meeste aandelen voorrang. De niet-weerhouden kandidaten komen volgens hetzelfde 

principe op een wachtlijst. 

Valt een mandaat van een bestuurder met raadgevende stem open, dan zal de eerstvolgende kandidaat 

op de wachtlijst het mandaat van zijn voorganger beëindigen. 

 

 

ARTIKEL 18 

 

De bestuurders worden benoemd voor een termijn van zes jaar. Hun mandaat eindigt bij het einde van 

de zesde jaarvergadering na hun benoeming. De uittredende bestuurders zijn herkiesbaar. 

Het mandaat van bestuurder eindigt evenwel van rechtswege: 

a) bij de eerste algemene vergadering volgend op de vernieuwing van de gemeenteraden; 

b) bij het voortijdig, of om enige andere reden, verlies van het gemeentelijk mandaat waarvan hij drager 

was op het ogenblik van zijn benoeming; 
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c) wanneer hij niet meer het vertrouwen geniet van de gemeenteraad die de bestuurder heeft voorge-

dragen en voor zover door deze een nieuwe kandidaat is voorgedragen. 

 

 

ARTIKEL 19 

De voorzitter wordt aangesteld tijdens de eerste raad van bestuur volgend op de eerste algemene verga-

dering. Indien meerdere vennoten een kandidaat voor het mandaat van voorzitter voorstellen, heeft de 

kandidaat van de vennoot met de meeste aandelen voorrang. De niet-weerhouden kandidaten komen 

volgens hetzelfde principe op een wachtlijst. 

Bij afwezigheid van de voorzitter wordt de raad van bestuur voorgezeten door de ondervoorzitter. 

In geval van afwezigheid van de voorzitter en van de ondervoorzitter wordt de vergadering geleid door 

de bestuurder die, onder de aanwezigen, het meeste dienstjaren in de raad van bestuur bezit. 

Wanneer meerdere aanwezigen hiervoor in aanmerking komen, zal de oudste onder hen het voorzitter-

schap waarnemen. 

 

 

ARTIKEL 20 

 

De raad van bestuur vergadert slechts geldig wanneer de meerderheid van zijn leden aanwezig is. 

Elke bestuurder beschikt over één stem. 

De besluiten worden bij volstrekte meerderheid van stemmen genomen. 

Het stemmen bij volmacht is toegelaten. Een bestuurder kan hoogstens één andere bestuurder verte-

genwoordigen die hem daartoe schriftelijke volmacht geeft, overeenkomstig de bepalingen van artikel 59 

van het decreet. De volmacht moet de naam van beiden vermelden alsmede de datum van de enkele 

zitting waarvoor de volmacht wordt verleend. 

 

 

ARTIKEL 21 

 

De raad van bestuur wordt acht dagen vooraf samengeroepen door de voorzitter of bij zijn afwezigheid 

door de ondervoorzitter; bij afwezigheid of weigering van de voorzitter of ondervoorzitter, door twee be-

stuurders. De oproeping bevat de agenda.  

Overeenkomstig artikel 52 van het decreet zijn de vergaderingen van de raad van bestuur niet openbaar.  

Op verzoek van één vierde van het aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, die minstens 

twee vennoten vertegenwoordigen, kan een punt, niet op de agenda vermeld, bij hoogdringendheid ter 

zitting worden behandeld. 

Is de meerderheid van de bestuurders niet aanwezig of vertegenwoordigd op de eerste vergadering, dan 

wordt binnen de veertien dagen een tweede vergadering belegd. Tijdens deze tweede vergadering wordt 

over de punten, die voor de tweede maal op de agenda worden gebracht, beslist, welke ook het aantal 

aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders is. 

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

de toepassing van artikel 21, lid drie, van de statuten zal herinneren. 
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De raad van bestuur wordt ambtshalve samengeroepen wanneer ten minste drie bestuurders, die ten 

minste twee vennoten vertegenwoordigen, hiertoe de wens uiten. 

 

 

ARTIKEL 22 

 

De vereniging zal beschikken over een secretaris, belast met de uitvoering van de taken verbonden aan 

de werking van de vereniging, zoals bepaald door de raad van bestuur. 

De Algemeen Directeur wordt door de raad van bestuur als secretaris aangesteld.  

De raad van bestuur bepaalt de regels in verband met de benoeming, het ontslag, de bezoldiging en het 

statuut van het personeel. 

 

 

ARTIKEL 23 

 

De besluiten van de raad van bestuur blijken uit de notulen van de beraadslagingen. Deze worden ge-

bundeld in een daartoe bestemd register. 

Zij worden ondertekend door de voorzitter en de secretaris. 

De uittreksels, verzendingen en kopijen van de notulen worden door de voorzitter of zijn plaatsvervanger 

ondertekend. 

De secretaris is ertoe gebonden binnen de dertig dagen na de aangehaalde vergadering een kopij van de 

notulen te sturen aan de Vlaamse regering en alle bestuurders en naar elke gemeenteaandeelhouder. 

 

 

ARTIKEL 24 

 

De raad van bestuur heeft de bevoegdheid om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot 

het bereiken van het doel van de vereniging, met uitzondering van die door de wet of onderhavige statu-

ten aan de algemene vergadering voorbehouden. 

Hij vertegenwoordigt de vereniging jegens derden en in rechte, als eiser of als verweerder. De voorzitter 

of zijn plaatsvervanger treedt daarbij op in naam van de raad van bestuur. 

 

 

ARTIKEL 25 

 

De bestuurders zijn niet persoonlijk gebonden door de verbintenissen van de vereniging. De bestuurders 

zijn overeenkomstig het gemeenrecht verantwoordelijk voor de vervulling van de taak die hen is opge-

dragen en zijn aansprakelijk zonder hoofdelijkheid voor de tekortkomingen in de normale uitoefening van 

hun bestuur. 

In afwijking van artikel 262 van de gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen bestaat er 

geen solidariteit tussen de bestuurders. 

Geen lid van de raad van bestuur mag: 
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 aanwezig zijn bij een beraadslaging 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, zo het gaat om voordrachten van kandidaten, benoemingen, afzettingen en schorsingen; 

 rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen aan overeenkomsten afgesloten met de opdrachthou-

dende vereniging; 

 als advocaat, notaris of zaakwaarnemer optreden in rechtsgedingen tegen de opdrachthoudende 

vereniging. Het is hem verboden, in dezelfde hoedanigheid, ten behoeve van de opdrachthouden-

de vereniging te pleiten, raad te geven of op te treden in enige betwisting, tenzij dit kosteloos 

gebeurt; 

 optreden als raadsman van een personeelslid in tuchtzaken. 

 

De bestuurder die handelt tegen dit verbod wordt van rechtswege als ontslaggevend en niet herkiesbaar 

beschouwd. 

De algemene vergadering bevestigt dit feit bij een met redenen omkleed besluit. 

 

 

ARTIKEL 26 

 

De raad van bestuur kan in zijn midden een directiecomité samenstellen, bestaande uit ten hoogste één 

derde van het aantal leden van de raad van bestuur, waaraan hij onder zijn verantwoordelijkheid die 

bevoegdheden overdraagt die vereist zijn voor het dagelijks bestuur van de vereniging. 

De voorzitter en de ondervoorzitter van de raad van bestuur zijn van ambtswege voorzitter en onder-

voorzitter van het directiecomité. 

Het directiecomité is tevens belast met de voorbereidingen van de vergaderingen van de raad van be-

stuur en het treffen van dringende en noodzakelijke maatregelen. 

Ieder lid van het directiecomité heeft één stem en de besluiten van het directiecomité worden genomen 

bij volstrekte meerderheid van stemmen. Het Directiecomité kan geen twee leden van eenzelfde vennoot 

bevatten. 

 

ARTIKEL 27 

 

De algemene vergadering bepaalt de vergoedingen die kunnen toegekend worden aan de voorzitter, de 

ondervoorzitter, de leden van de raad van bestuur en het directiecomité, binnen de perken en overeen-

komstig de toekenningsvoorwaarden vastgesteld door de Vlaamse regering. 
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ARTIKEL 28 

 

Alle akten die de vereniging tegenover derden binden, worden ondertekend door de voorzitter van de 

raad van bestuur en door de algemeen directeur. 

Alle akten van dagelijks bestuur, evenals de briefwisseling, worden ondertekend door de voorzitter en de 

algemeen directeur. 

In geval van verhindering van de voorzitter kan zijn handtekening vervangen worden door die van de 

ondervoorzitter of van een bestuurder, daartoe aangeduid door de raad van bestuur of door het directie-

comité, al naargelang toepassing moet worden gemaakt van alinea 1 of 2 van onderhavig artikel. 

 

 

B. COMMISSARIS(SEN) 

 

ARTIKEL 29 

 

De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid, vanuit het oogpunt 

van het decreet en van de statuten, van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt uitge-

oefend door één of meer commissarissen. Deze worden benoemd door de algemene vergadering onder 

de leden van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. Zij zijn onderworpen aan de wettelijke en reglementaire 

bepalingen die hun ambt en hun bevoegdheid regelen.  

De commissaris(sen) brengt (brengen) jaarlijks verslag uit over de balans, de resultatenrekening en de 

toelichting en brengt (brengen) het resultaat van zijn (hun) zending ter kennis van de algemene vergade-

ring, samen met de voorstellen die hij (zij) nuttig acht(en). 

 

 

ARTIKEL 30 

 

De commissaris(sen) kan (kunnen) bij aangetekend schrijven de algemene vergadering samenroepen 

indien de raad van bestuur mocht nalaten dit te doen binnen de maand nadat hij (zij) de raad van be-

stuur hierom heeft (hebben) verzocht. 

 

 

TITEL V – ALGEMENE VERGADERING 

 

ARTIKEL 31 

 

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

Haar besluiten zijn, binnen de perken van de wet en van onderhavige statuten, bindend voor alle venno-

ten, zelfs voor diegenen die tegenstemden of afwezig waren. 

Behoudens de daartoe door de wetten en de statuten voorziene uitzonderingen, is de algemene vergade-

ring regelmatig samengesteld wanneer minstens de helft van het geplaatste kapitaal en de meerderheid 

van de vennoten aanwezig of vertegenwoordigd is. 
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Is het aantal van de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders en aandelen onvoldoende om gel-

dig te beslissen, dan wordt binnen de dertig dagen een nieuwe algemene vergadering bijeengeroepen. 

Deze vergadering mag geldig beslissen over de punten die voor de tweede maal op de dagorde voorko-

men, wat ook het aantal van de aanwezige of vertegenwoordigde aandelen is. 

In de oproepingsbrief wordt uitdrukkelijk verwezen naar onderhavig artikel.  

De oproepingsbrief voor elke algemene vergadering evenals de door de raad van bestuur vastgestelde 

agenda moeten uiterlijk dertig kalenderdagen voor de zitting worden verzonden en een uitnodiging wordt 

ook verzonden aan de commissaris van de Vlaamse regering. 

Het verslag van de raad van bestuur en het verslag van de revisor met betrekking tot de goed te keuren 

jaarrekening worden eveneens bij de oproepingsbrief gevoegd. 

Twee of meer vennoten samen mogen punten op de dagorde brengen op voorwaarde dat zij veertien 

dagen voor de vergadering hiervan de raad van bestuur kennis geven. 

In dit geval zal een bijgevoegde dagorde aan de vennoten ten minste één week voor de algemene verga-

dering toegezonden worden. 

 

 

ARTIKEL 32 

 

De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of zijn plaats-

vervanger. 

De secretaris van de vereniging is secretaris van de algemene vergadering. 
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ARTIKEL 33 

 

De jaarvergadering komt elk jaar in de loop van het tweede kwartaal verplichtend bijeen in de zetel van 

de vereniging of in enig ander lokaal in de oproepingsbrief vermeld. 

De raad van bestuur kan, zo dikwijls hij zulks nodig acht, en met naleving van de statutaire bepalingen 

voor de samenroeping van de jaarvergadering, de algemene vergadering in buitengewone zitting bijeen-

roepen. 

Hij is verplicht dit te doen binnen de dertig dagen, volgend op het verzoek, hetzij van de commissa-

ris(sen), hetzij van minstens twee vennoten die samen ten minste één vijfde van de aandelen bezitten, 

hetzij op verzoek van drie vennoten. Het verzoekschrift moet de op de agenda te brengen punten ver-

melden. 

 

ARTIKEL 34 

 

De raad van bestuur belegt minstens één buitengewone algemene vergadering in de loop van het laatste 

kwartaal van elk jaar, om de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor het volgende 

boekjaar te bespreken. Een door de raad van bestuur opgestelde begroting staat op de agenda van deze 

vergadering. 

 

 

ARTIKEL 35 

 

De vertegenwoordigers van de vennoten moeten drager zijn van een mandaat hen door de gemeenteraad 

verleend. De vertegenwoordigers moeten aangeduid zijn door de gemeenteraad conform artikel 44 van 

het decreet. 

Alvorens de vergadering bij te wonen, ondertekenen de vertegenwoordigers van de vennoten een aanwe-

zigheidslijst. Deze lijst wordt door de voorzitter echt verklaard en bij de notulen van de vergadering ge-

voegd. 

De mandaten samen met de voorgedragen kandidaturen moeten ten minste vijf dagen voor de bijeen-

komst van de algemene vergadering aan de raad van bestuur worden meegedeeld; de kandidaturen wor-

den door de raad van bestuur onderzocht. 

Het gewicht per gemeente wordt bepaald door het aantal aandelen van een vennoot.  

 

ARTIKEL 36 

 

Het staat de algemene vergadering vrij uitspraak te doen niet alleen over de conclusies van de verslagen 

van de raad van bestuur, maar ook over alle op de agenda voorkomende punten. 

De gewone algemene vergadering verleent kwijting aan de bestuurders en de commissaris(sen) bij af-

zonderlijke stemming na de goedkeuring van de activiteitenverslagen en jaarrekening. 

 

 



 

  

16 

ARTIKEL 37 

 

De notulen van de besluiten van de algemene vergadering worden door de secretaris in een register ge-

bundeld. 

Zij worden door de voorzitter van de raad van bestuur en door de secretaris ondertekend. 

 

ARTIKEL 38 

 

De besluiten worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen, behalve wanneer door de wet of 

door de statuten een andere meerderheid is vereist. 

 

 

ARTIKEL 39 

 

Wanneer de agenda voorstellen tot wijziging van de statuten bevat, moet het voorstel van wijziging aan 

de agenda worden toegevoegd. Dit voorstel tot wijziging wordt uiterlijk negentig dagen voor de algemene 

vergadering die de statutenwijzigingen moet beoordelen, aan alle deelnemers voorgelegd. 

De tot de wijziging van de statuten samengeroepen algemene vergadering is slechts geldig samengesteld 

wanneer zij ten minste de helft van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigt. De voorgestelde wij-

zigingen moeten goedgekeurd worden bij een meerderheid van drie vierde van de geldig uitgebrachte 

stemmen van de vertegenwoordigde gemeenten, en op voorwaarde dat de gewone meerderheid van het 

aantal deelnemende gemeenten haar instemming betuigt. 

Overeenkomstig artikel 413 van het Wetboek van Vennootschappen moet iedere wijziging aan het doel 

van de vereniging omstandig verantwoord worden in een verslag van de raad van bestuur dat in de 

agenda vermeld wordt. Bij dat verslag wordt een staat van activa en passiva gevoegd die niet meer dan 

drie maanden voordien is vastgesteld. De commissaris(sen) brengt (brengen) verslag uit over die staat. 

Voor iedere doelwijziging is een meerderheid van vier vijfde van de geldig uitgebrachte stemmen vereist. 

Indien de voorgestelde wijziging van de statuten, de lasten, de verbintenissen, de verantwoordelijkheden 

van de vennoten verzwaart of vermindering van rechten meebrengt, moet hierover vooraf door de ge-

meenteraden van de vennoten beslist worden. 

Het verslag van de algemene vergadering houdende wijziging van de statuten wordt, samen met de bij-

behorende documenten waaronder de beslissingen van de deelnemers, binnen de dertig dagen aan de 

Vlaamse regering voor goedkeuring voorgelegd. Indien de Vlaamse regering binnen de negentig dagen na 

ontvangst van het verslag geen beslissing heeft genomen en verstuurd aan de opdrachthoudende vereni-

ging, wordt haar goedkeuring geacht te zijn verleend. 
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TITEL VI – BALANS, RESULTATENREKENING EN  

  TOELICHTING BESTEMMING VAN HET 

  RESULTAAT 

 

ARTIKEL 40 

 

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december. 

Bij afwijking begint het eerste boekjaar op de datum van oprichting en eindigt het op eenendertig de-

cember van het daaropvolgende jaar. 

Per eenendertig december van elk jaar worden de rekeningen afgesloten en maakt de raad van bestuur 

de balans, resultatenrekening en toelichting en de voorstellen tot bestemming van het resultaat. Deze 

stukken worden ten laatste met de oproeping tot de jaarvergadering aan de vennoten bezorgd. De raad 

van bestuur zal, ten minste zes weken voor de algemene vergadering, alle stukken die nodig zijn voor 

het onderzoek van de geschriften, zonder verplaatsing van documenten, ter beschikking stellen van de 

commissaris(sen). 

 

 

ARTIKEL 41 

 

De boekhouding wordt gevoerd overeenkomstig de wetgeving op de boekhouding van de ondernemingen 

en met naleving van de richtlijnen die de overheid uitvaardigt met betrekking tot de boekhoudkundige 

verrichtingen. 

 

 

ARTIKEL 42 

 

Ieder jaar zal, binnen de dertig dagen na goedkeuring door de algemene vergadering, de raad van be-

stuur alle bij wet of reglementen bepaalde stukken en rekeningen aan de Vlaamse regering alsmede aan 

alle raadsleden van de aangesloten gemeenten toesturen. 

 

 

ARTIKEL 43 

 

Het saldo van de resultatenrekening, in welke alle lasten, onkosten en afschrijvingen zijn opgenomen, 

maakt het nettoresultaat uit. In geval van winst zal het batig saldo als volgt worden verdeeld: 

 

1. vijf per honderd voor de wettelijke reserve, tot een bedrag van tien per honderd van het maatschap-

pelijk kapitaal bereikt wordt; 

2. de overblijvende winst zal overgedragen worden op de beschikbare reserve. 
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De algemene vergadering heeft nochtans het recht, op voorstel van de raad van bestuur, na voorafne-

ming van de wettelijke reserve, het geheel van de te verdelen winst op de beschikbare reserve te storten 

of geheel of gedeeltelijk naar het volgend boekjaar over te brengen. 

Ingeval een boekjaar sluit met verlies, zal dit worden aangezuiverd door aanrekening op de beschikbare 

reserve; zo deze laatste ontoereikend is, wordt het overblijvend verlies op het volgend boekjaar overge-

bracht. 

Wanneer, ten gevolge van geleden verliezen, het netto-actief gedaald is tot minder dan de helft van het 

vast gedeelte van het kapitaal, moet de algemene vergadering worden bijeengeroepen binnen de 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. 

 

 

 

TITEL VII - VERLENGING, ONTBINDING, VEREFFENING 

 

ARTIKEL 44 

 

Op verzoek van de gewone meerderheid van het totaal aantal deelnemers en op voorwaarde dat dit ver-

zoek gedragen wordt door een drie vierde meerderheid van het aantal deelnemende gemeenten, kan de 

laatste algemene vergadering die het verstrijken van de duur voorafgaat, met een drie vierde meerder-

heid van het aantal stemmen beslissen tot de verlenging van de vereniging voor een termijn van maxi-

mum 18 jaar. 

Uiterlijk negentig dagen voor de algemene vergadering die beslist over de verlenging, wordt de agenda 

door de raad van bestuur aan de deelnemers toegezonden. 

 

 

ARTIKEL 45 

 

Bij de vervroegde ontbinding krachtens artikel 37 van het decreet of door het verstrijken van de statutair 

bepaalde duur die niet verlengd wordt, stelt de algemene vergadering de vereffenaars aan op voordracht 

van de gemeenten-vennoten en bepaalt hun bevoegdheden en de wijze van vereffening, derwijze dat 

deze binnen een termijn van drie jaar zal afgesloten worden. 

Het college van vereffenaars zetelt en beraadslaagt volgens dezelfde regels als de raad van bestuur. 

Inzake de bevoegdheden van de vereffenaars en de wijze waarop de vereffening moet geschieden, zijn 

de bepalingen van de gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen van toepassing. 

Het netto maatschappelijk actief zal aan de vennoten worden uitgekeerd naar evenredigheid van het aan-

tal 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 voor het afsluiten van de 

vereffening. 
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TITEL VIII     -      OVERGANGSBEPALINGEN 

 

ARTIKEL 46 

 

Met betrekking tot de samenstelling van de bestuursorganen treden deze statuten in werking na de eer-

ste algemene vergadering volgend op de installatie van de gemeenteraden in 2019. 


