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INWERKINGTREDING
Onderhavige voorgestelde statutenwijzigingen treden in werking :
- op 1 juli 2018: de artikelen 2, 3bis, 3ter, 14, 45bis, 50bis (1ste en 2de lid), 53, 55 en de bijlage 3.
- op 1 januari 2019: de artikelen 1, 5, 13, 18, 22, 23, 43bis, 50bis (3de lid).
- op 1 april 2019, voorafgaand aan de voorgestelde fusie: het artikel 7, laatste alinea.
Deze statutaire bepalingen blijven gelden tot de in artikel 5 nieuwe voorgestelde einddatum van 1 april 2019.
De voorgestelde statutenwijzigingen die in werking treden vanaf de verlenging en fusie van de Opdrachthoudende
vereniging (vanaf 1 april 2019) zijn opgenomen in een afzonderlijk statutenontwerp ‘Fluvius Antwerpen’.
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I. NAAM - RECHTSVORM - DOEL - ZETEL - DUUR.
_______________________________________________

A.V.
18/05/83
21/05/86
20/05/92
18/12/97
17/05/00
21/05/03
20/06/18

Artikel 1.-

A.V.
30/03/82
21/05/86
21/06/88
20/12/90
19/05/93
16/12/93
18/12/97
17/05/00
21/05/03
20/06/18

Artikel 2.-

A.V.
18/12/97
17/05/00
21/05/03
19/12/07
15/12/10
17/12/14
28/05/15
25/05/16
20/12/17

Artikel 3.-

De Intercommunale voor Energie, in het kort "Iveg", is een opdrachthoudende vereniging.
Verder in de tekst wordt ze vermeld onder de naam "Iveg".
Iveg, beheerst door de onderhavige statuten, is een organisme van algemeen economisch belang,
onderworpen aan het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, verder in de tekst
vermeld onder de naam “het decreet”.

Voor al wat niet uitdrukkelijk geregeld wordt door het decreet is Iveg onderworpen aan de
bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen die gelden voor de coöperatieve
vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid. Iveg heeft geen handelskarakter en vormt een
publiekrechtelijk rechtspersoon. In alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen en andere
stukken uitgaande van de vereniging wordt haar naam onmiddellijk voorafgegaan door de woorden:
opdrachthoudende vereniging.
Gelet op haar hoedanigheid van administratieve overheid, die belast is met een openbare dienst in de
organieke betekenis van het woord, zijn - naast de algemene rechtsbeginselen en de algemene
principes van administratief recht - de beginselen van de openbare dienst, zijnde het beginsel van de
continuïteit, het beginsel van de benuttigingsgelijkheid alsmede het beginsel van de veranderlijkheid
op haar van toepassing, inzonderheid in de betrekkingen met de gebruikers van de openbare dienst.
Volgende artikelen uit het wetboek van vennootschappen zijn aldus van toepassing: de artikelen 15,
23, 57, 62, 99, 100 tot en met 106, 122, 124, 125, 130 tot en met 140, 183 tot en met 196 (voor zover
verenigbaar met de aard van Iveg), 354, 393, 396, 397 tot en met 400, 414 tot en met 417, 427 tot en
met 429, boek XI Herstructurering van vennootschappen en de artikelen 67 tot en met 80 in zoverre
ze aanvullend zijn op de artikelen van het decreet.

Iveg heeft tot doel: het aanleggen, exploiteren, onderhouden en ontwikkelen van elektriciteits- en
aardgasdistributienetten, warmtenetten en riolering, of onderdelen daarvan, en de daarmee verband
houdende installaties, of onderdelen ervan, het verzorgen van de openbare verlichting en de
verkeerssignalisatie voor de deelnemende gemeenten, en het verzorgen van de thermische installaties
van de gemeenten of netgebruikers die erom verzoeken.
In dit kader is Iveg voornamelijk belast met de volgende taken:
1) instaan voor het evenwicht van het aardgasnet
2) instaan voor de efficiënte, veilige en betrouwbare werking van het elektriciteits- en
aardgasdistributienet
3) voldoende capaciteit voor de distributie van elektriciteit en aardgas aanhouden
4) koppelingen met andere netten exploiteren, onderhouden en eventueel ontwikkelen
5) uitvoeren van de opgelegde openbaredienstverplichtingen
6) bevorderen van het rationeel energiegebruik (REG), waaronder het zelfstandig uitwerken van
een aanbod van ondersteuning tegen kostprijs bij de planning en implementatie van het lokale
energiebeleid op verzoek van het lokale bestuur. De uitvoering van dat aanbod inzake rationeel
energiegebruik wordt, na aanvaarding van het aanbod, door de deelnemers toevertrouwd aan de
opdrachthoudende vereniging. Dat aanbod kan betrekking hebben op:
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- de voortgangscontrole van de energieboekhouding
- de ondersteuning van de uitvoering van energieaudits
- de organisatorische ondersteuning bij de uitvoering van de energiebesparende investeringen
die uit de energiezorgsystemen van het lokale bestuur voortkomen
- het aanbieden van formules van derdepartijfinanciering of andere financierings-mechanismen
voor de uitvoering van energiebesparende investeringen
7) aansluiten op de netten van de netgebruikers waarvan de vraag aan de wettelijke en
reglementaire voorwaarden beantwoordt, inzonderheid deze vastgesteld door Iveg
8) de aankoop, productie, distributie en levering van aardgas, elektriciteit en warmte binnen het
wettelijk toegelaten kader.
Aan de deelnemers, die daartoe een uitdrukkelijke beslissing hebben genomen, kan Iveg, in het kader
van een geografisch informatiesysteem (GIS), basis- en themakaarten ter beschikking stellen,
waarvan de gegevens inzake topografie, cartografie en geografie betrekking hebben op wat zich
boven, op en onder het openbaar en/of privé-domein bevindt, met inbegrip van koppelingen met
andere databronnen.
Iveg mag alle technische, commerciële, administratieve, economische, financiële, sociale en andere
verrichtingen doen die met dit doel verband houden.
Zij mag dit doel ook verwezenlijken door samen te werken met gemeenten of andere
samenwerkingsverbanden opgericht volgens het decreet, zelfs derden, of door het verzekeren van het
beheer of van de exploitatie, voor rekening van haar deelnemers, van alle installaties of
ondernemingen die verband houden met het vennootschapsdoel, door het verzekeren van alle
diensten die met deze activiteiten verband houden, door het nemen van een participatie in
publiekrechtelijke of privaatrechtelijke ondernemingen waarin de gemeenten rechtstreeks of
onrechtstreeks kunnen participeren en dit overeenkomstig artikel 78 van het decreet, en/of door het
sluiten van alle overeenkomsten terzake.

AV
20/06/18

Artikel 3bisIveg dient te voldoen aan de beheersmatige en juridische onafhankelijkheid ten aanzien van de
producenten, invoerders van buitenlands aardgas, leveranciers en tussenpersonen. Meer in het
bijzonder dient zij zich te houden aan de voorwaarden zoals omschreven in de Vlaamse regelgeving
met betrekking tot het distributienetbeheer elektriciteit en gas. Om uitvoering te geven aan de taken
als distributienetbeheerder en de onafhankelijkheid te waarborgen doet Iveg een beroep op de
privaatrechtelijke vennootschap Fluvius System Operator cvba, die zich hiervoor zodanig structureert
en organiseert, zodat Iveg voldoet aan de haar opgelegde beheersmatige en juridische
onafhankelijkheid ten aanzien van de producenten, invoerders van buitenlands aardgas, leveranciers
en tussenpersonen.
Fluvius System Operator cvba is een privaatrechtelijke vennootschap (BTW BE 0477.445.084) met
per 1 juli 2018 als aandeelhouders de Vlaamse distributienetbeheerders en/of opdrachthoudende
verenigingen Gaselwest, IMEA, Imewo, Inter-aqua, Inter-energa, Inter-media, Infrax West, Intergem,
Iveg, Iveka, Iverlek, PBE, Riobra en Sibelgas, waaraan de exploitatie van het distributienetbeheer en
de toepassing van openbaredienstverplichtingen zijn toevertrouwd, zoals omschreven in de bijlage 3
bij onderhavige statuten, en die door de VREG erkend is als werkmaatschappij overeenkomstig de
Vlaamse regelgeving met betrekking tot het distributienetbeheer elektriciteit en gas.
Deze vennootschap verzorgt tevens alle activiteiten in verband met de ontwikkeling, de exploitatie,
het gebruik en het onderhoud van andere leidinggebonden nutsvoorzieningen, zoals riolering,
openbare verlichting, (kabel)netwerken, warmte alsook de opdrachten inzake de nevenactiviteiten.
Deze vennootschap is tevens actief als warmtenetbeheerder.
Wanneer de werkmaatschappij de uitvoering van één of meer van de in voormeld lid opgelegde
opdrachten toevertrouwt aan een filiaal, dient in deze statuten ‘Fluvius System Operator cvba’
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begrepen te worden als ‘Fluvius System Operator cvba en/of haar filiaal/filialen’.

De raad van bestuur heeft zeggenschap over de wijze waarop Fluvius System Operator cvba de haar
toevertrouwde opdrachten uitvoert, onder meer wat de kwaliteit en het kostenaspect van de prestaties
betreft, zoals hij die zou hebben over de eigen diensten bij het vervullen van de eigen taken van Iveg.
De taakomschrijving, de onafhankelijkheidsvereisten en de kwaliteitsvereisten van de dienstverlening
van Fluvius System Operator cvba worden nader bepaald in de exploitatieovereenkomst zoals
weergegeven in de bijlage 3 bij onderhavige statuten.

A.V.
20/06/18

Artikel 3ter.Fluvius System Operator cvba zal haar opdrachten als werkmaatschappij van Iveg vervullen en doet
daarbij via detachering beroep op de statutaire (vastbenoemde) medewerkers van Iveg om alzo de
activiteiten vermeld in het doel van Iveg mee te realiseren.

A.V.
18/05/83
21/05/86
21/06/88
18/12/97
21/05/03

Artikel 4.De zetel van Iveg is gevestigd te Antwerpen (district Hoboken), Antwerpsesteenweg 260.
De zetel kan overgebracht worden bij besluit van de algemene vergadering naar een andere plaats,
maar moet steeds gevestigd zijn op het grondgebied van een deelnemende gemeente in een gebouw
dat Iveg of een deelnemende gemeente toebehoort. De raad van bestuur zorgt voor de bekendmaking
van dit besluit in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.
Iveg mag buiten deze zetel één of meer exploitatiezetels oprichten binnen haar ambtsgebied.

A.V.
21/06/88
18/12/97
17/06/98
21/05/03
20/06/18

Artikel 5.Iveg werd opgericht voor een duur van 30 jaar, ingaande op 24 november 1972. Zij werd door de
algemene vergadering van 17 juni 1998 verlengd tot en met 31 december 2020. Overeenkomstig
artikel 79, §2, laatste alinea van het toenmalige decreet houdende de Intergemeentelijke
Samenwerking van 6 juli 2001 werd de duur van Iveg beperkt tot 18 jaar, ingaand op de datum van
de inwerkingtreding van voorvermeld decreet, zijnde 10 november 2001.
De einddatum van Iveg werd verschoven naar 1 april 2019 door de Algemene Vergadering van juni
2018. Iveg werd door de Algemene Vergadering van juni 2018 verlengd voor 18 jaar tot en met
29 maart 2037.
Iveg mag verbintenissen aangaan voor een termijn die haar bestaansduur overschrijdt, indien zij
gepaste maatregelen treft om de naleving van deze verbintenissen te waarborgen, en zonder de
uitoefening van het recht voor een deelnemer om niet aan de verlenging deel te nemen, moeilijker of
duurder te maken.

A.V.
29/05/73
30/03/82
16/05/84
21/05/86
21/06/88
16/12/93
18/12/97

Artikel 6.Iveg is samengesteld uit de oprichtende gemeenten alsmede uit de openbare besturen, die later, door
de algemene vergadering, statuerend onder de voorwaarden met betrekking tot de stemming, bedoeld
in artikel 42 der statuten, worden aanvaard.
De hoedanigheid van deelnemer blijkt uit het register van deelnemers dat als bijlage 1 aan de statuten
is toegevoegd.
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21/12/98
21/05/03
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II. MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL.
__________________________________

A.V.
29/05/73
28/02/78
30/03/82
31/08/82
18/05/83
21/05/86
21/06/88
20/12/90
20/05/92
17/12/92
16/12/93
18/12/97
21/12/98
29/09/00
16/05/01
15/05/02
21/05/03
19/12/07
25/05/11
17/12/14
25/05/16
20/12/17
20/06/18
19/12/18

Artikel 7.Het vast gedeelte van het maatschappelijk kapitaal bedraagt een miljoen zeshonderdtweeënvijftigduizend vijfhonderd euro, vertegenwoordigd door nominatieve en ondeelbare aandelen van
tweeduizend vijfhonderd euro elk.
Voor de activiteiten elektriciteit, aardgas en riolering worden drie soorten aandelen gevormd:
maatschappelijke A-aandelen en B-aandelen en winstbewijzen C. De aandelen krijgen een kenletter
per activiteit: voor elektriciteit de kenletter e, voor gas de kenletter g en voor riolering de kenletter r.
Voor de activiteit elektriciteit worden ook maatschappelijke D-aandelen gevormd. Voor de activiteit
warmte worden W-aandelen gevormd.
De A-aandelen worden gevormd op basis van het aantal netgebruikers op eenendertig december
negentienhonderd tweeëntachtig naar rata van één aandeel per driehonderd vijftig netgebruikers of
breuk van driehonderd vijftig netgebruikers per activiteit.
Onder netgebruiker elektriciteit of aardgas wordt verstaan de eindafnemer of producent die op het
distributienet is aangesloten, dit conform het Technisch Reglement Distributie Elektriciteit en het
Technisch Reglement Distributie Gas van het Vlaams Gewest.
Onder netgebruiker riolering wordt verstaan iedere aansluiting op het gemeentelijk rioleringsnet of
een onderdeel daarvan dat door Iveg beheerd wordt.
Het aantal maatschappelijke A-aandelen wordt om de zes jaar bij besluit van de raad van bestuur in
functie van het aantal netgebruikers herzien.
De bedoelde herziening wordt van kracht na bevestiging ervan door de algemene vergadering zonder
dat daartoe de procedure van statutenwijziging moet gevolgd worden.
De opvragingen van de geplaatste A-aandelen geschieden bij besluit van de raad van bestuur en
dienen bij aangetekend schrijven zes maanden vooraf aan de betrokken gemeente betekend. Deze
opvragingen kunnen slechts geschieden op het ogenblik dat beslist wordt het werkprogramma te
verwezenlijken in de betrokken gemeente.
De deelnemer die op het gestelde tijdstip in gebreke blijft de door hem verschuldigde bedragen te
storten, zal voor deze sommen aan Iveg een interest betalen, gelijk aan de wettelijke
verwijlinteresten, te rekenen van de datum waarop zij eisbaar zijn. De gedane stortingen worden in
de eerste plaats voor de aanzuivering van de vervallen intresten aangewend.
De B-aandelen worden toegekend als vergoeding voor de eigendomsinbreng van de installaties voor
energiedistributie en riolering op het grondgebied der deelnemende gemeenten, waarvan zij de
eigendom bezitten.
De volstorting der geplaatste B-aandelen geschiedt op het ogenblik van eigendomsoverdracht van de
installaties voor energiedistributie en riolering.
Overeenkomstig artikel 398 van het Wetboek van Vennootschappen moet op elk aandeel dat een
inbreng in geld vertegenwoordigt of op elk aandeel dat geheel of gedeeltelijk een inbreng in natura
vertegenwoordigt, minimum een vierde volstort worden.
De algemene vergadering kent winstbewijzen C toe ter vergoeding van de in artikel 9 beschreven
inbrengen. Het aantal winstbewijzen C wordt bepaald op basis van de bijdragen tot de winst van Iveg
voor de ingebrachte activiteit met een minimum van 1 winstbewijs C per deelnemer.
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De winstbewijzen C hebben geen boekwaarde.
Bij inbreng van palen, armaturen en lampen openbare verlichting worden aandelen De toegekend.
Elke deelnemer aan de activiteit warmte onderschrijft en volstort ten minste één W-aandeel. De
uitgifte (inclusief waarde en aantallen) en het ter plaatsing aanbieden van maatschappelijke Waandelen wordt met inachtneming van de desbetreffende statutaire bepalingen beslist door de raad
van bestuur.
Het aantal A-, B-, D- en W-aandelen door iedere deelnemer geplaatst en het aantal winstbewijzen C
zoals vastgesteld door de algemene vergadering, zijn vermeld in het register van deelnemers dat als
bijlage aan de statuten is gevoegd.
De per 31 december 2017 bestaande en hierboven beschreven aandelen A, B, De en de huidige
winstbewijzen C behouden tot en met 31 maart 2019 hun volle rechtskracht en toepassing in het
kader van de overige bepalingen van onderhavige statuten.
Voorafgaand en in functie en ten behoeve van het voorstel van fusie door overneming van IMEA en
Integan door Iveg, welke uitwerking krijgt per 1 april 2019, geschiedt er een uitgifte van aandelen A
(niet-preferente aandelen) en A’ (preferente aandelen) binnen de activiteit elektriciteit en gas. De
toewijzing van het preferent (aandelen A’) en niet-preferent (aandelen A) eigen vermogen gebeurt als
volgt:
a. het totale niet-preferente eigen vermogen van Fluvius Antwerpen moet steeds minimum het
percentage van de regulatoire doelverhouding (EV/RAB), momenteel 40 %, bedragen.
b. aangezien niet elke individuele gemeente een verhouding eigen vermogen / RAB groter dan of
gelijk aan de regulatoire doelverhouding EV/RAB (momenteel 40 %) heeft, wordt bij de
gemeenten met een verhouding eigen vermogen / RAB groter dan of gelijk aan de regulatoire
doelverhouding (momenteel 40 %) i.f.v. punt a. hiervoor een deel van hun eigen vermogen
boven de 40 % toch toegewezen als extra niet preferent;
Zowel aan het preferent als het niet-preferent eigen vermogen worden aandelen toegekend op basis
van één aandeel per 14,3099 euro binnen de activiteit elektriciteit en 52,0282 euro binnen de
activiteit gas.
Daarnaast is er eveneens uitgifte van aandelen Ar, Aw en Aov. Aan elke deelnemende gemeente
wordt per activiteit 1 winstbewijs C toegekend.
Voorafgaand en in functie en ten behoeve van het voorstel van fusie door overneming van de
opdrachthoudende verenigingen IMEA en Integan door Iveg, welke uitvoering krijgt per 1 april
2019, geschiedt er een uitgifte van aandelen Apt voor de activiteit strategische participaties.

A.V.
30/03/82
21/06/88
16/12/93
18/12/97
21/12/98
21/05/03

Artikel 8.-

A.V.
18/12/97
21/05/03
25/05/11
28/05/15
25/05/16
20/12/17

Artikel 9.-

De aan een deelnemende gemeente toebehorende aandelen kunnen slechts overgedragen worden aan
een andere gemeente bij gehele of gedeeltelijke inlijving van een deelnemende gemeente, mits
toelating van de algemene vergadering en voor zover de overdracht geen afbreuk doet aan de
waarborg van een goede uitvoering der verbintenissen.

Elke gemeente doet inbreng voor de activiteit waarvoor zij is aangesloten :
a)

binnen de wettelijke perken van het uitsluitend recht met overdrachtsvermogen om op, boven of
onder de straten, wegen, openbare plaatsen en gemeentegebouwen, de installaties, kabels en
leidingen en alle toestellen, nodig voor de verwezenlijking van het maatschappelijk doel, zowel
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19/12/18

op haar grondgebied als op dit van de deelnemende gemeenten, te behouden of te doen
behouden, te plaatsen of te doen plaatsen, te onderhouden of te doen onderhouden, te wijzigen
of te doen wijzigen, weg te nemen of te doen wegnemen ;
b) binnen de wettelijke perken van de gelijknamige rechten die de gemeente ten aanzien van de
privaat-eigendommen bezit of zou komen te bezitten ;
c) binnen de wettelijke perken van alle rechten die de gemeente bezit teneinde de activiteit
waarvoor zij is aangesloten op haar grondgebied te verzekeren.
d) van de activiteit beheer van strategische participaties.
De deelnemers laten geen enkel recht gelden of heffen of vorderen geen belasting, retributie of welke
vergoeding dan ook voor de oprichting, de exploitatie, de herstelling of de vervanging van de
elektriciteits-, riolerings- en warmte-installaties, alsook van alle andere installaties aangewend voor
de verwezenlijking van het maatschappelijk doel. Dit geldt ook voor de handelingen die
onlosmakelijk (rechtstreeks of onrechtstreeks) verband houden met de oprichting, de exploitatie, de
herstelling of de vervanging van hogervermelde installaties op de openbare weg. Voor zover evenwel
a) twee derde van de deelnemende gemeenten één welbepaalde retributie oplegt aan Iveg en b) de
raad van bestuur hiermee instemt en c) de bevoegde regulator akkoord gaat dat voornoemde
retributie mag opgenomen worden in de distributienettarieven van Iveg, kan zulkdanige welbepaalde
retributie wel gevorderd worden van Iveg.
De door een deelnemende gemeente verrichte beheersoverdracht met het oog op de activiteit warmte
op haar grondgebied is steeds herroepbaar zonder recht op schadevergoeding voor Iveg of zijn
deelnemers, onverminderd statutair bepaalde vergoedingen in geval van overneming van installaties
(op basis van de uitoefening van een recht van voorkeur).

A.V.
28/02/78
21/06/88
18/12/97
21/05/03

Artikel 10.In geval van latere aansluiting bij Iveg zullen de nieuwe deelnemers dezelfde inbreng doen als deze
bepaald bij artikels 7 en 9, eventueel vermeerderd met een evenredig aandeel in de reserves gevormd
door Iveg sedert haar ontstaan en zoals voorzien in artikel 46.
Op dezelfde wijze als in artikel 7, alinea 4, wordt het register van deelnemers in overeenstemming
gebracht met de gewijzigde toestand.
Wanneer dit evenredig aandeel in de reserves niet wordt opgevraagd, zal de nieuwe deelnemer later
evenmin aanspraak kunnen maken op de op het ogenblik van zijn toetreding reeds gevormde
reserves.

A.V.
21/05/86
18/12/97
21/05/03

Artikel 11.-

A.V.
21/05/86
18/12/97
21/05/03

Artikel 12.-

Iveg is slechts gehouden tot beloop van haar actief. De deelnemers zijn slechts verantwoordelijk tot
beloop van het door hen geplaatste kapitaal van Iveg. Er bestaat onder hen geen hoofdelijke
verantwoordelijkheid.

De nieuwe te verwezenlijken investeringen maken jaarlijks het voorwerp uit van een werkprogramma
dat door de raad van bestuur vastgesteld wordt en goedgekeurd door de algemene vergadering.
Het financieren van investeringen door Iveg kan geschieden met middelen die aan Iveg eigen zijn en
voor het overige door leningen, volgens besluit van de raad van bestuur.
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III. BESTUUR EN TOEZICHT.
_____________________________

Raad van bestuur
A.V.
30/03/82
18/05/83
21/05/86
21/06/88
20/12/90
16/12/93
18/12/97
15/05/02
21/05/03
19/12/07
25/05/11
27/06/12
18/12/13
20/06/18

Artikel 13.Iveg wordt bestuurd door een raad van bestuur waarin een gemeentelijke meerderheid van minstens
80% gewaarborgd is. Iedere deelnemende gemeente wordt in principe vertegenwoordigd door één
bestuurder, met dien verstande nochtans dat aan de gemeenten met meer dan 20.000 netgebruikers
per volledige schijf van 20.000 netgebruikers één mandaat van bestuurder méér wordt toegekend.
Vanaf 1 januari 2019 wordt het aantal bestuurders gereduceerd tot maximaal vijftien (15) leden
(buiten het lid genoemd in artikel 30 van onderhavige statuten). De gemeenten hebben het recht om
samen maximaal vijftien (15) kandidaat-bestuurders voor te dragen. Maximaal twee derden van de
bestuurders is van hetzelfde geslacht.
De door de deelnemende gemeenten voorgedragen kandidaat-leden mogen geen enkele functie of
activiteit uitoefenen, al dan niet bezoldigd, ten dienste van een producent, een invoerder van
buitenlands aardgas, een houder van een leveringsvergunning of een tussenpersoon.
De raad van bestuur is minstens voor 50 % samengesteld uit onafhankelijke bestuurders. Onder
onafhankelijke bestuurder wordt verstaan: elke bestuurder die een natuurlijke persoon of een
eenpersoonsvennootschap met een natuurlijke persoon als aandeelhouder is en die:
a) geen goederen of diensten levert aan en geen significant vermogensbelang heeft in een
vennootschap of vereniging die goederen of diensten levert aan de netbeheerder, zijn
werkmaatschappij of aan met de netbeheerder verbonden of geassocieerde ondernemingen;
b) geen lid is van het orgaan dat belast is met de dagelijkse leiding van de netbeheerder en die geen
familiebanden tot en met de derde graad heeft met een lid van dat orgaan;
c) geen enkele functie of activiteit uitoefent, al dan niet bezoldigd, voor een invoerder, een
producent, een houder van een leveringsvergunning of een tussenpersoon of voor een
dominerende aandeelhouder en die zo'n functie of activiteit niet heeft uitgeoefend tijdens de
twaalf maanden voor zijn benoeming als bestuurder van de netbeheerder;
d) geen enkele andere, directe of indirecte, relatie onderhoudt met een van de personen bedoeld in
c), of met daarmee verbonden of geassocieerde ondernemingen die, volgens de
reguleringsinstantie, zijn oordeel kunnen beïnvloeden.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering, op voordracht van de deelnemers.
Indien de gemeenteraad kandidaat-bestuurders voordraagt die geen lid zijn van de gemeenteraad of
van de districtsraad, maar van wie de deskundigheid met betrekking tot de statutair bepaalde
doelstellingen manifest aantoonbaar is, wordt deze voordracht uitdrukkelijk gemotiveerd.
De voorgedragen kandidaturen worden onderworpen aan de algemene vergadering, die de
benoeming bij geheime stemming doet met een eenvoudige meerderheid der geldig uitgebrachte
stemmen. Bekomt een voorgedragen kandidaat de eenvoudige meerderheid niet, dan dragen de
vertegenwoordigers van de deelnemers of bij gebrek aan kandidaten, de deelnemers, een andere
kandidaat-bestuurder voor.
Niemand kan gelijktijdig mandaten uitoefenen in de uitvoerende organen van meer dan drie
dienstverlenende of opdrachthoudende verenigingen.
De duur van het mandaat van bestuurder is vastgesteld op zes jaar. De uittredende bestuurders zijn
herkiesbaar.
De bestuurders zijn te allen tijde afzetbaar door de algemene vergadering.
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A.V.
21/05/03
19/12/07
20/06/18

Artikel 14.Onverminderd andere wettelijke of decretale bepalingen die van toepassing zijn op de mandaten,
bestaat er een onverenigbaarheid tussen het mandaat van bestuurder en de volgende ambten, functies
of mandaten :
-

-

A.V.
30/03/82
13/09/83
21/05/86
21/06/88
21/05/03

lid van een regering, zowel op federaal niveau als op niveau van de gewesten en
gemeenschappen;
lid van een wetgevende vergadering, zowel op federaal niveau als op niveau van de gewesten
en gemeenschappen;
lid van het Europees Parlement en van de Europese Commissie;
provinciegouverneur of adjunct van de gouverneur van Vlaams-Brabant;
arrondissementscommissaris of adjunct-arrondissementscommissaris;
provinciegriffier;
lid van een bestuurs- of controleorgaan in of werknemer van een privaatrechtelijke
rechtspersoon die activiteiten uitoefent in dezelfde beleidsdomeinen als Iveg met uitzondering
van de leden van de bestuurs- of controleorganen in de werkmaatschappijen zoals omschreven
in de Vlaamse regelgeving met betrekking tot het distributienetbeheer elektriciteit en gas, voor
wie deze onverenigbaarheid niet geldt;
werknemer van een deelnemend openbaar bestuur, of van een administratie die belast is met
hetzij de uitoefening van het gewoon toezicht op de lokale besturen, hetzij de uitoefening van
een specifiek toezicht op grond van de doelstellingen van Iveg.
De onverenigbaarheid van het mandaat van bestuurder met de functie van werknemer van een
deelnemend bestuur is niet van toepassing indien het een bestuurder betreft die geen deel
uitmaakt van de gemeenteraad of districtsraad, maar omwille van zijn deskundigheid door de
gemeente als bestuurder voorgedragen wordt.

Artikel 15.Alle bestuurders zijn ambtshalve ontslagnemend:
a)

onmiddellijk nadat zij het openbare mandaat dat voor hun benoeming vereist was verloren
hebben, uitgezonderd in geval van algehele vernieuwing van de gemeenteraden. In dat geval
moet binnen de eerste drie maanden van het jaar volgend op dat van de verkiezingen, een
algemene vergadering worden bijeengeroepen waarbij tot een algehele vervanging van de raad
van bestuur wordt overgegaan, voor zover de raden van de deelnemende besturen die de
voordracht moeten doen, reeds in hun nieuwe samenstelling hebben vergaderd. Is dat niet het
geval, dan worden de betrokken nieuwe bestuurders benoemd door de jaarvergadering.
b) wanneer zij niet meer het vertrouwen genieten van de vertegenwoordigers die hen hebben
voorgedragen, dan wordt door die vertegenwoordigers een nieuwe kandidatuur ingediend.
In geval van overlijden of ontslag van een bestuurder draagt de betrokken deelnemer een andere
kandidaat-bestuurder voor die de vergaderingen van de raad van bestuur als waarnemer bijwoont.
De definitieve vervanging vindt plaats tijdens de eerstkomende algemene vergadering,
overeenkomstig de bepalingen van artikel 13.
De aldus benoemde bestuurder-opvolger voltooit het mandaat van zijn voorganger.

A.V.
21/05/86
21/06/88
16/12/93

Artikel 16.De bestuurders zijn niet persoonlijk gebonden door de verbintenissen van Iveg. Zij zijn
overeenkomstig het gemeen recht verantwoordelijk voor de vervulling van de taak die hen is
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18/12/97
21/05/03

opgedragen en zijn aansprakelijk zonder hoofdelijkheid voor de tekortkomingen in de normale
uitoefening van hun bestuur.

A.V.
21/05/86
21/06/88
16/12/93
18/12/97
21/05/03

Artikel 17.-

A.V.
21/05/86
21/06/88
18/12/97
16/05/01
21/05/03
19/12/07
20/06/18

Artikel 18.-

Ten aanzien van de bestuurders gelden een aantal verbodsbepalingen.
Een bestuurder mag niet :
1° 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;
2° rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen aan overeenkomsten die met Iveg zijn gesloten;
3° als advocaat, notaris of zaakwaarnemer optreden in rechtsgedingen tegen Iveg. Het is hem
verboden, in dezelfde hoedanigheid ten behoeve van Iveg te pleiten, raad te geven of op te
treden in enige betwisting, tenzij dit kosteloos gebeurt;
4° optreden als raadsman van een personeelslid in tuchtzaken.

Tijdens zijn eerste vergadering kiest de raad van bestuur onder zijn leden een voorzitter en twee
ondervoorzitters. Er kan eveneens een gedelegeerde bestuurder gekozen worden. De voorzitter
wordt gekozen onder de leden aangeduid op voordracht van de deelnemende gemeenten, die tevens
gemeenteraadslid, districtsraadslid of (districts)burgemeester of (districts)schepen van een deelnemende gemeente zijn. Ze worden benoemd voor een termijn van zes jaar en hun mandaat is hernieuwbaar.
De raad van bestuur benoemt, hetzij onder zijn leden, hetzij buiten de raad, een secretaris. Zijn ambt
neemt een einde na de algemene vernieuwing van de gemeenteraden. Zijn mandaat is hernieuwbaar.
Voor het geval de secretaris bestuurder is, neemt dit ambt een einde samen met zijn mandaat van
bestuurder.

A.V.
21/05/86
21/06/88
18/12/97
21/05/03
18/12/13

Artikel 19.De raad van bestuur vergadert op uitnodiging van de voorzitter. Op aanvraag van twee bestuurders is
de voorzitter verplicht de raad binnen de vijftien dagen in vergadering te doen bijeenkomen. Mocht
de voorzitter weigeren of verhinderd zijn de raad bijeen te roepen, dan kan de raad op uitnodiging
van twee bestuurders worden bijeengeroepen. Behoudens gevallen van hoogdringendheid moeten de
oproepingsbrieven ten minste acht volle dagen vóór de bijeenkomst bij ter post aangetekende brief
verzonden zijn, met vermelding van de agenda.
De zittingen van de raad van bestuur zijn niet openbaar.

A.V.
21/05/86
21/06/88
18/12/97
21/05/03

Artikel 20.-

A.V.
21/05/86

Artikel 21.-

Elke bestuurder beschikt over één stem. De stemming bij volmacht is toegelaten zoals bepaald in
artikel 59 van het decreet. Niemand mag evenwel houder zijn van meer dan één volmacht.
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21/06/88
18/12/97
16/05/01
15/05/02
21/05/03
19/12/07

De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen wanneer de meerderheid der leden aanwezig is.
De besluiten worden genomen bij meerderheid van de vertegenwoordigde stemmen, zowel in het
geheel als in de groep der bestuurders, benoemd op voordracht van de deelnemende gemeenten.
In zoverre besluiten specifiek betrekking hebben op elektriciteit en/of aardgas zijn enkel die
bestuurders stemgerechtigd waarvan de gemeente aangesloten is voor elektriciteit en/of aardgas.
In zoverre besluiten specifiek betrekking hebben op riolering zijn enkel die bestuurders
stemgerechtigd waarvan de gemeente aangesloten is voor riolering.
Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter of degene die hem vervangt beslissend.
De instemming of aanwezigheid van een of meer bestuurders kan niet als voorwaarde worden gesteld
voor de rechtsgeldige totstandkoming van beslissingen waarvoor in het bestuursorgaan van de
netbeheerder een meerderheid bestaat.
Onverminderd hetgeen voorafgaat is de instemming van een meerderheid van de onafhankelijke
bestuurders vereist voor beslissingen die betrekking hebben op:
a) de exploitatie, het onderhoud en de ontwikkeling van het distributienet;
b) de toegang tot het distributienet, de aansluitingsvoorwaarden, de technische voorwaarden en de
tarieven;
c) het aflezen van de verbruiksmeters en het databeheer van de verbruiksgegevens van de in
aanmerking komende klanten;
d) de boekhouding met betrekking tot het netbeheer;
e) de uitbesteding van de werkzaamheden.
Indien de raad van bestuur niet in getal is om geldig te beraadslagen, wordt hij binnen de dertig
dagen voor een tweede maal bijeengeroepen en mag hij geldig beraadslagen, welke ook het aantal
aanwezige bestuurders is, doch alleen over de punten die voor de tweede maal op de agenda worden
vermeld. De oproepingsbrief zal deze bepaling vermelden.

A.V.
30/03/82
21/05/86
21/06/88
18/12/97
21/05/03
18/12/13
20/06/18

Artikel 22.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.
Eensluidend afschrift van de notulen wordt binnen de dertig dagen na de betrokken vergadering
toegezonden aan alle leden van de raad van bestuur en aan de commissarissen.
Een overzichtslijst met een beknopte omschrijving van de besluiten van de raad van bestuur wordt
binnen de tien dagen na betrokken vergadering gestuurd naar de Vlaamse regering en gepubliceerd
op de website van Iveg.

A.V.
21/05/86
21/06/88
18/12/97
21/05/03
20/06/18

Artikel 23.De raad van bestuur zal de jaarrekening en het voorstel tot bestemming van het resultaat, evenals het
jaarverslag en het verslag van de commissarissen ten laatste dertig dagen vóór de jaarvergadering aan
de deelnemers meedelen.
Samen met deze documenten wordt aan de deelnemende gemeenten een per mandataris
geïndividualiseerd overzicht van de in het voorbije boekjaar ontvangen vergoedingen en
presentiegelden gevoegd.
Dat overzicht bevat in voorkomend geval ook de vergoedingen en presentiegelden die werden
ontvangen vanwege de publiekrechtelijke of privaatrechtelijke rechtspersonen waarin Iveg
rechtstreeks of onrechtstreeks deelneemt overeenkomstig artikel 472 van het decreet.
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A.V.
21/05/03

Artikel 24.De bestuurders brengen minstens tweemaal per jaar tijdens een openbare vergadering van de
gemeenteraad die hen voorgedragen heeft, tijdig verslag uit over de uitoefening van hun mandaat en
verstrekken toelichting bij het beleid van Iveg.
Deze verslaggevingsplicht dient tijdig toepassing te kennen met het oog op de vaststelling van het
mandaat van de afgevaardigden op de algemene vergadering.
Overeenkomstig artikel 70 van het decreet legt de raad van bestuur aan de jaarvergadering volgend
op de algehele vernieuwing van de gemeenteraden, een evaluatierapport voor over de werking van
Iveg. Dat rapport bevat een nieuw ondernemingsplan voor de komende zes jaar of een gemotiveerd
voorstel Iveg te ontbinden 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 vertegenwoordiger.

A.V.
21/05/86
21/06/88
18/12/97
21/05/03

Artikel 25.De raad van bestuur bezit de meest uitgebreide bevoegdheden om alle daden van beheer en
beschikking te stellen die Iveg aanbelangen.
Hij is bevoegd voor al wat door het decreet of krachtens de statuten niet uitdrukkelijk aan de
algemene vergadering is voorbehouden.
De raad van bestuur moet beraadslagen over iedere vraag die hem door de toezichthoudende
overheid zou gesteld worden.

A.V.
21/05/86
18/12/97

Artikel 26.-

A.V.
21/05/86
21/06/88
17/05/95
18/12/97
21/05/03

Artikel 27.-

A.V.
21/05/86
21/06/88
18/12/97
21/05/03

Artikel 28.-

De rechtsgedingen worden gevoerd door de raad van bestuur, of vertegenwoordigd door de
voorzitter of een daartoe door de raad van bestuur gedelegeerde bestuurder.

De raad van bestuur stelt een organiek reglement op en bepaalt het statuut van het personeel
De raad van bestuur is bevoegd voor alle personeelsaangelegenheden, maar kan al wat betrekking
heeft op de uitvoering van het administratief en geldelijk statuut en het arbeidsreglement, in het kader
van het individuele personeelsbeheer, verder delegeren.

Alle akten die Iveg verbinden, worden ondertekend door de voorzitter van de raad van bestuur,
bijgestaan door de secretaris van de raad van bestuur. Ingeval de aanduiding van de gedelegeerde
bestuurder effectief wordt, tekent de gedelegeerde bestuurder in plaats van de secretaris.
De akten van het dagelijkse bestuur, alsmede de briefwisseling, worden ondertekend door één van de
leidende ambtenaren of hun afgevaardigden.

A.V.
21/05/86
21/06/88
18/12/97

Artikel 29.De algemene vergadering bepaalt, binnen de perken en overeenkomstig de toekenningsvoorwaarden
vastgesteld door de Vlaamse regering, het presentiegeld en de andere vergoedingen die aan de
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21/05/03

bestuurders kunnen worden toegekend.

A.V.
15/05/02
21/05/03
27/06/12
18/12/13

Artikel 30.-

Bestuurder met raadgevende stem
Aan de vergaderingen van de raad van bestuur wordt deelgenomen door een rechtstreeks door een
deelnemende gemeente aangeduide afgevaardigde die lid is met raadgevende stem.
Elke gemeente heeft het recht een afgevaardigde aan te duiden die raadslid is in de betrokken
gemeente en verkozen is op een lijst waarvan geen enkele verkozene deel uitmaakt van het college
van burgemeester en schepenen of aangesteld is als voorzitter van het openbaar centrum voor
maatschappelijk welzijn.
De gemeente die een afgevaardigde aanduidt, legt dit voor aan de algemene vergadering die overgaat
tot de samenstelling van de raad van bestuur na de algehele vernieuwing van de gemeenteraden. In de
oproeping voor die algemene vergadering wordt de aandacht van de gemeenten gevestigd op dit
recht.
Is er slechts één gemeente die een afgevaardigde heeft voorgelegd, dan neemt de algemene
vergadering akte van de gemeenteraadsbeslissing en woont het aldus aangeduide lid met raadgevende
stem vanaf dat ogenblik de zittingen van de raad van bestuur bij.
Bij verlies van het mandaat van een overeenkomstig de voorgaande alinea aangeduid lid met
raadgevende stem vóór het verstrijken van de duur, heeft de gemeente die de oorspronkelijke
aanduiding heeft verricht, het recht onmiddellijk in de vervanging te voorzien bij
gemeenteraadsbeslissing. Het aldus aangeduide lid wordt opgenomen in de eerstvolgende raad van
bestuur en voltooit het mandaat van zijn voorganger.
Zijn er meerdere gemeenten die een afgevaardigde hebben voorgelegd, neemt de algemene
vergadering akte van de gemeenteraadsbeslissingen en bepaalt zij de rangorde van de aangeduide
leden met raadgevende stem waarbij, met ingang van de installatievergadering ingevolge de
gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2018, in volgorde voorrang wordt gegeven aan de
mandataris:
- aangeduid met unanimiteit;
- met de grootste ononderbroken anciënniteit als gemeenteraadslid in zijn respectieve
gemeenteraad;
- waarvan het geslacht verschilt van het geslacht van de meerderheid van de leden van de raad van
bestuur;
- die de oudste in jaren is.
Het lid met raadgevende stem dat volgens deze rangorde aangeduid wordt, woont vanaf dat ogenblik
de zittingen van de raad van bestuur bij.
Bij verlies van het mandaat van een overeenkomstig de voorgaande alinea aangeduid lid met
raadgevende stem vóór het verstrijken van de duur komt het opengevallen mandaat toe aan het
aangeduide lid dat in de oorspronkelijk opgemaakte rangorde als best geplaatste daarvoor in
aanmerking komt. Het aldus aangeduide lid woont vanaf dat ogenblik de zittingen van de raad van
bestuur bij en voltooit het mandaat van zijn voorganger.
Zolang er geen lid met raadgevende stem werd aangeduid, kan iedere gemeente steeds een
afgevaardigde aanduiden en voorleggen aan de eerstvolgende algemene vergadering. De algemene
vergadering neemt hiervan akte en bepaalt volgens bovenstaande regels de rangorde.
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De duur van het mandaat van de bestuurder met raadgevende stem is zes jaar.

A.V.
28/02/78
30/03/82
18/05/83
21/06/88
20/11/90
17/05/95
18/12/97
21/12/98
15/05/02
21/05/03
18/12/13
20/06/18

Artikel 31.- (van toepassing tot 1 januari 2019)

Directiecomité
In de schoot van de raad van bestuur wordt een directiecomité opgericht. Het directiecomité is gelast
met het dagelijks bestuur en met de voorbereiding van de vergaderingen van de raad van bestuur. Het
aantal leden bedraagt ten hoogste één derde van de raad van bestuur.
De voorzitter, de gedelegeerde bestuurder indien zijn aanstelling effectief wordt, de ondervoorzitters
en de secretaris van de raad van bestuur maken ambtshalve deel uit van het directiecomité. Het
directiecomité zetelt en beraadslaagt op dezelfde wijze als de raad van bestuur.
De leden van het directiecomité zullen dezelfde zitpenningen ontvangen als de bestuurders, met
uitsluiting van de leidende ambtenaren van de intercommunale.
De directeur-generaal woont de zittingen van het directiecomité bij.
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.
Eensluidend afschrift van de notulen wordt binnen de vijftien dagen na de betrokken vergadering
toegezonden aan alle leden van het directiecomité. Een overzichtslijst met een beknopte
omschrijving van de besluiten van het directiecomité wordt binnen de twintig dagen na betrokken
vergadering gestuurd naar de Vlaamse regering.

A.V.
15/05/02
21/05/03
19/12/07
15/12/10
27/06/12
18/12/13

Artikel 32.-

Corporate Governance Comité
In de schoot van de raad van bestuur wordt een corporate governance comité van maximum 6 leden
opgericht dat uitsluitend is samengesteld uit onafhankelijke bestuurders en dat onder meer belast is
met de volgende taken:
a)

op verzoek van elke onafhankelijke bestuurder of van het orgaan dat belast is met de dagelijkse
leiding van de netbeheerder, elk belangenconflict onderzoeken tussen de netbeheerder enerzijds,
en een deelnemende gemeente, een dominerende aandeelhouder of met een dominerende
aandeelhouder verbonden of geassocieerde ondernemingen of met de werkmaatschappijen
anderzijds, en daarover jaarlijks verslag uitbrengen aan de raad van bestuur;
b) zich uitspreken over de gevallen van onverenigbaarheid in hoofde van de personeelsleden van
de netbeheerder of van de werkmaatschappijen;
c) binnen de netbeheerder en binnen de werkmaatschappijen toezien op de naleving van de
bepalingen van het Energiedecreet van 8 mei 2009 en de uitvoeringsbesluiten ervan, de
doeltreffendheid ervan evalueren ten aanzien van de eisen van onafhankelijkheid en
onpartijdigheid van het beheer van het distributienet en elk jaar daarover verslag uitbrengen aan
de raad van bestuur;
d) de rekeningen onderzoeken en de controle van het budget waarnemen;
e) de auditwerkzaamheden controleren;
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f) de betrouwbaarheid van de financiële informatie evalueren;
g) de interne controle organiseren en daarop toezicht uitoefenen.
De raad van bestuur is verplicht het advies van het corporate governance comité te vragen alvorens
een beslissing te nemen met betrekking tot de aanstelling, het ontslag en de bezoldiging van de leden
van het orgaan dat belast is met de dagelijkse leiding van Iveg en van de werkmaatschappijen.
Het corporate governance comité heeft de bevoegdheid een onderzoek in te stellen in elke
aangelegenheid die onder zijn bevoegdheid valt en heeft daarom toegang tot alle informatie met
uitzondering van de persoonlijke en commerciële gegevens over de netgebruikers ook indien deze
zich bevindt bij de werkmaatschappijen.
Het corporate governance comité beschikt over de mogelijkheid om, op verzoek van ten minste een
derde van de leden, het advies van externe en onafhankelijke deskundigen in te winnen op kosten van
Iveg.
Op verzoek van ten minste een derde van de leden heeft het corporate governance comité het recht
een vergadering van de raad van bestuur samen te roepen, overeenkomstig de
oproepingsformaliteiten bepaald in de statuten.
De leden van het corporate governance comité ontvangen een presentiegeld overeenkomstig de
toekenningsvoorwaarden vastgesteld door de Vlaamse regering.
In afwijking van het eerste lid hoeft er geen corporate governance comité te worden opgericht
wanneer de raad van bestuur louter bestaat uit onafhankelijke bestuurders.

A.V.
19/12/07
27/06/12
18/12/13

Artikel 33.-

Adviescomité riolering
Voor de activiteit riolering wordt een adviescomité opgericht waarin iedere deelnemende gemeente
een lid kan afvaardigen. De leden van het adviescomité worden benoemd door de algemene
vergadering voor een termijn van zes jaar.
Het adviescomité riolering is bevoegd voor alle zaken die betrekking hebben op het rioolbeheer.
De leden van het adviescomité ontvangen een presentiegeld
toekenningsvoorwaarden vastgesteld door de Vlaamse regering.

A.V.
21/05/86
21/06/88
18/12/97
21/05/03

overeenkomstig

de

Artikel 34.-

Commissarissen
De controle op Iveg wordt uitgeoefend door een of meer commissarissen, benoemd door de
algemene vergadering onder de leden van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. Zij zijn benoemd voor
een periode van drie jaar en zijn onderworpen aan de bepalingen van het Wetboek van
Vennootschappen die op hen van toepassing zijn.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de commissarissen, overeenkomstig de
wettelijke bepalingen.

A.V.
30/03/82
13/09/83

Algemene Vergadering
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18/05/83
21/05/86
21/06/88
20/05/92
17/12/92
16/12/93
18/05/94
18/12/97
21/12/98
16/05/01
15/05/02
21/05/03
18/12/13
17/12/14

De algemene vergadering is samengesteld uit de vertegenwoordigers van de deelnemers.
De vertegenwoordigers van de deelnemende gemeenten dienen aangeduid te worden onder de
gemeenteraadsleden. De vertegenwoordigers op de algemene vergadering mogen geen ander
mandaat in Iveg hebben. De onverenigbaarheden die bepaald zijn in artikel 14 zijn eveneens van
toepassing op de vertegenwoordigers op de algemene vergadering.
Het aantal leden dat elke gemeente kan afvaardigen om te zetelen in de algemene vergadering wordt
bepaald door twee criteria: de bevolkingscijfers en de kapitaalinbreng.
Elke deelnemende gemeente kan in functie van het aantal inwoners naar rata van 1 volmachtdrager
per begonnen schijf van 25.000 inwoners een volmachtdrager aanduiden op elke algemene
vergadering. Elke deelnemende gemeente kan bijkomend in functie van haar kapitaalinbreng (A- +
B-aandelen) naar rata van 1 volmachtdrager per begonnen schijf van 2.500.000 euro een
volmachtdrager aanduiden op elke algemene vergadering. Elke gemeente mag maximum
3 volmachtdragers aanduiden.
De volmachtdragers kunnen aangeduid worden voor de volledige duur van de legislatuur. De
vaststelling van het mandaat van de afgevaardigden wordt herhaald voor elke algemene vergadering.
Een afschrift van de beslissingen terzake wordt aan Iveg bezorgd, uiterlijk op de dag van de
algemene vergadering.
De zittingen van de algemene vergadering zijn openbaar.

A.V.
16/05/84
21/05/86
21/06/88
18/12/97
21/05/03

Artikel 36.De regelmatig samengestelde algemene vergadering vertegenwoordigt de algemeenheid der
deelnemers en haar beslissingen zijn bindend voor het geheel van deze laatsten.
De algemene vergadering is bevoegd voor al wat statutair of volgens het decreet bepaald is.
De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur en bij
afwezigheid door de ondervoorzitter of bestuurder die hem vervangt.
De leden van de algemene vergadering ontvangen, binnen de perken en overeenkomstig de
toekenningsvoorwaarden vastgesteld door de Vlaamse regering, een verplaatsingsvergoeding.

A.V.
30/03/82
21/05/86
21/06/88
21/05/03

Artikel 37.De jaarvergadering wordt ieder jaar gehouden in de maand mei.
In de maand december wordt er een buitengewone algemene vergadering gehouden 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.
De raad van bestuur bepaalt de datum van de algemene vergadering.
De raad van bestuur en de commissarissen kunnen de algemene vergadering bijeenroepen.
Op verzoek van de deelnemers die samen over 1/10e van het totale aantal aandelen beschikken, is de
raad van bestuur gehouden de buitengewone algemene vergadering bijeen te roepen binnen de
vijfenveertig dagen die volgen op het verzoek.
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A.V.
30/03/82
21/05/86
18/12/97
15/05/02
21/05/03
17/12/14

Artikel 38.De agenda van de algemene vergadering wordt door de raad van bestuur vastgesteld. Alleen die
voorstellen worden erop ingeschreven die uitgaan van deze raad, of deze die, door de deelnemers die
over tenminste 1/10e van de maatschappelijke aandelen beschikken, aan de raad van bestuur worden
voorgelegd.
Aan de deelnemers wordt, bij aangetekend schrijven, dertig dagen op voorhand de datum en de
agenda van de algemene vergadering meegedeeld en worden ook de nodige documenten bezorgd.
Zo aan de agenda wijzigingen worden aangebracht op verzoek van de deelnemers, zal een
aanvullende agenda aan de maatschappelijke deelnemers toegezonden worden en dit ten minste
vierentwintig uur vóór de datum van de algemene vergadering. Over de aanvullende agenda kan
enkel beraadslaagd worden maar niet gestemd.

A.V.
29/05/73
21/05/86
18/12/97
21/05/03
20/12/17

Artikel 39.De algemene vergadering mag slechts beraadslagen als de meerderheid van het aantal
maatschappelijke A- en W-aandelen van Iveg vertegenwoordigd is. Ze mag slechts beraadslagen
over de punten die op de agenda geplaatst worden.
Indien de vergadering niet in getal is om te beraadslagen wordt een nieuwe algemene vergadering
bijeengeroepen, binnen een tijdsbestek van dertig dagen, met dezelfde agenda, en deze vergadering
zal geldig mogen beraadslagen ongeacht het aantal vertegenwoordigde aandelen. In dit geval wordt
op de oproepingsbrief onderhavige beschikking overgenomen. Deze beschikking geldt niet voor
statutenwijzigingen.

A.V.
29/05/73
28/02/78
30/03/82
21/05/86
21/06/88
16/12/93
18/05/94
18/12/97
21/12/98
16/05/01
15/05/02
21/05/03
20/12/17

Artikel 40.De deelnemende gemeenten hebben recht op honderd stemmen per maatschappelijk A- en
W-aandeel.
Het totale aantal stemmen waarover iedere deelnemer beschikt, wordt door de betrokken deelnemer
onder de door hem aangeduide mandatarissen verdeeld. Het aantal stemmen waarover elke
mandataris beschikt, wordt opgenomen in de beslissing waarvan sprake in artikel 35.
Geen deelnemer kan echter beschikken over een aantal stemmen dat hoger ligt dan de helft van het
totale aantal statutair bepaalde stemmen.
Om aanvaard te worden moet een voorstel de vereiste meerderheid bekomen. De vereiste
meerderheid moet steeds behaald worden zowel in het geheel der geldig uitgebrachte stemmen als in
de stemmen uitgebracht door de vertegenwoordigers der deelnemende gemeenten.
Behoudens het geval waarin een andere meerderheid door de wet of de statuten voor het nemen van
beslissingen wordt voorzien, is de vereiste meerderheid de gewone meerderheid.

A.V.
30/03/82
21/05/86
21/06/88
18/12/97
21/05/03

Artikel 41.-

A.V.

Artikel 42.-

De jaarvergadering hoort de verslagen van de raad van bestuur en van de commissarissen. Zij doet
uitspraak over de conclusies van die verslagen en de jaarrekening, alsmede over de winstverdeling.
Zij geeft kwijting aan de bestuurders en de commissarissen.
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21/06/88
16/12/93
18/12/97
17/06/98
21/12/98
21/05/03
18/12/13

De meerderheid van twee derde is vereist wanneer beraadslaagd wordt over de toetreding tot Iveg
van niet-deelnemende gemeenten en van drie vierde voor elke wijziging aan de statuten.
Over iedere wijziging van de statuten moet beraadslaagd en beslist worden in en door de raden die de
oorspronkelijke statuten hebben goedgekeurd. Te dien einde wordt het ontwerp aan de deelnemers
meegedeeld negentig dagen vóór de algemene vergadering. Aan de deelnemers wordt een rappel
gestuurd gelijktijdig met de oproepingsbrief. Deze documenten vermelden de bepalingen van
onderhavige alinea. De deelnemers die nalaten binnen de gestelde termijn een beslissing te nemen en
voor te leggen, worden geacht zich te onthouden. De onthouding bepaalt het mandaat van hun
vertegenwoordiger.
De notulen van de algemene vergadering houdende wijziging van de statuten worden, samen met de
bijbehorende documenten waaronder de beslissingen van de deelnemers, binnen een termijn van
dertig kalenderdagen na hun dagtekening aan de toezichthoudende overheid.
De wijzigingen worden goedgekeurd door de Vlaamse regering binnen een termijn van negentig
kalenderdagen na de ontvangst van het verslag door de toezichthoudende overheid.
Verstrijkt deze termijn zonder dat de Vlaamse regering een beslissing heeft genomen en verstuurd,
dan wordt de goedkeuring geacht te zijn verleend.
De statutenwijzigingen worden op dezelfde wijze als de oprichtingsakte neergelegd en
bekendgemaakt.
Een volledig gecoördineerde tekst van de statuten wordt neergelegd in de zetel van Iveg, bij de
toezichthoudende overheid en in de gemeentehuizen van elke deelnemende gemeente binnen een
termijn van dertig kalenderdagen na de ontvangst door Iveg van het goedkeuringsbesluit of na het
verstrijken van de termijn voor goedkeuring.
De statutenwijzigingen zijn slechts uitvoerbaar nadat ze zijn goedgekeurd bij besluit van de Vlaamse
regering of door het verstrijken van de termijn voor goedkeuring. Er kan geen terugwerkende kracht
aan verbonden worden die verder reikt dan de eerste januari van het boekjaar waarin de algemene
vergadering de wijzigingen heeft aangebracht.
Er kunnen geen statutenwijzigingen aan de deelnemers worden voorgelegd in de loop van het jaar
waarin verkiezingen voor een algehele vernieuwing van de gemeenteraden worden georganiseerd,
tenzij ingevolge een wettelijke of reglementaire verplichting.

A.V.
30/03/82
21/05/86
21/06/88
18/12/97
21/05/03
18/12/13
17/12/14

Artikel 43.De notulen van de algemene vergadering worden vastgelegd in processen-verbaal, opgenomen in een
speciaal register en ondertekend door de leden van het bureau en door de deelnemers of hun
mandatarissen die zulks wensen.
De afschriften of uittreksels van de notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door
de voorzitter van de raad van bestuur en de gedelegeerde bestuurder indien zijn aanstelling effectief
wordt of door twee bestuurders.
Een overzichtslijst met een beknopte beschrijving van de besluiten van de algemene vergadering
wordt binnen de twintig dagen na de betrokken vergadering gestuurd naar de Vlaamse regering.
Eensluidend afschrift van de notulen wordt toegezonden aan alle leden van de raad van bestuur, aan
de commissarissen, aan de afgevaardigden op de algemene vergadering en aan het college van
burgemeester en schepenen van elke deelnemende gemeente.
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A.V.
20/06/18

Artikel 43bis.De algemene vergadering stelt een code van goed bestuur vast en deelt deze mee aan de
toezichthoudende overheid.
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IV. JAARREKENING EN BESTEMMING VAN HET RESULTAAT
___________________________________________________________

A.V.
30/03/82
21/05/86
18/12/97
21/05/03
17/12/14

Artikel 44.Het boekjaar stemt overeen met een burgerlijk jaar.
Op 31 december van elk jaar sluit de raad van bestuur de rekeningen af en stelt de jaarrekening en
het voorstel tot bestemming van het resultaat op, met inachtneming van de door de bevoegde
overheid uitgevaardigde richtlijnen.
Ten minste acht weken vóór de jaarvergadering stelt de raad van bestuur, zonder verplaatsing van
documenten, de stukken, die nodig zijn tot het nazicht van de schrifturen, ter beschikking van de
commissarissen.

A.V.
30/03/82
21/05/86
21/06/88
18/12/97
21/05/03
19/12/07
17/12/14

Artikel 45.De nodige modaliteiten voor het opstellen van de rekeningen worden vastgesteld door de raad van
bestuur.
Binnen de activiteit riolering kunnen bij beslissing van de raad van bestuur afzonderlijke eenheden
op boekhoudkundig en financieel gebied met afzonderlijke balansen en resultatenrekeningen gemaakt
worden.
De verdeelsleutel van de kosten onder de deelnemers die aan de GIS-activiteit deelnemen, wordt
jaarlijks vastgesteld door de raad van bestuur op basis van de totale kostprijs van deze activiteit, het
aantal deelnemers en hun respectievelijk inwonersaantal.
Voor de gemeenten met aandelen De kent de raad van bestuur trekkingsrechten per gemeente toe. De
raad van bestuur beslist over de aanwending van de trekkingsrechten.
De boekhouding van Iveg wordt gevoerd volgens de wetgeving op de boekhouding van de
ondernemingen en overeenkomstig de richtlijnen van de toezichthoudende overheid.

A.V.
20/06/18

Artikel 45bis.Alle kosten vanuit Fluvius System Operator cvba, die ontstaan of betrekking hebben op de periode
vanaf 1 juli 2018 zullen worden verdeeld onder haar opdrachthoudende verenigingen/vennoten op
basis van rechtstreekse toewijzing dan wel via door de raad van bestuur goedgekeurde
verdeelsleutel(s). Kosten die rechtstreeks toegeschreven worden aan haar opdrachthoudende
verenigingen/vennoten blijven verder rechtstreeks verwerkt.
a.

Voor de opdrachthoudende verenigingen die de hoedanigheid hebben van distributienetbeheerder elektriciteit en/of aardgas
Nog niet doorgerekende kosten die hun oorsprong vinden in of betrekking hebben op de
periode vóór 1 juli 2018 of latere wijzigingen daaraan:
1. blijven ten laste van het DNB-tarief dat van toepassing is in het werkingsgebied van de
opdrachthoudende verenigingen aan wie deze destijds zouden aangerekend zijn in
geval van onmiddellijke tenlasteneming.
2. In geval van niet-acceptatie (verwerping) binnen het DNB-tarief worden voornoemde
kosten door de opdrachthoudende verenigingen op het betreffende werkingsgebied ten
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laste genomen van hun kapitaalkostenvergoeding toegekend binnen het DNB-tarief of
enigerlei deelname in het resultaat.
3. Ingeval een gemeente overgaat tot een uittreding uit een opdrachthoudende vereniging,
waarbinnen de voornoemde kosten destijds hun oorsprong, dan wel bestemming
zouden hebben gekregen, wordt haar aandeel daarin getransfereerd naar de
overnemende opdrachthoudende vereniging op basis van het relatieve gewicht van haar
EAN’s ten aanzien van de totale EAN’s van de opdrachthoudende vereniging die zij
verlaat.
Van zodra één globaal DNB-tarief in voege treedt over gans het Fluvius-werkingsgebied
wordt een globale solidarisering en verdeling (rechtstreeks of via verdeelsleutel(s)) van alle
kosten van het verleden en voor de toekomst toegepast op voorwaarde dat het kosten betreft
die aanvaard worden binnen het DNB-tarief.
In geval van niet-acceptatie (verwerping) binnen het DNB-tarief worden de nog niet
doorgerekende kosten die hun oorsprong vinden in of betrekking hebben op de periode
vóór 1 juli 2018 of latere wijzigingen daaraan, door de opdrachthoudende verenigingen van
de betrokken (ex)- opdrachthoudende vereniging waar voornoemde kosten destijds zijn
ontstaan, ten laste genomen van hun kapitaalkostenvergoeding toegekend binnen het DNBtarief of enigerlei deelname in het resultaat.
b.

Voor de overige opdrachthoudende verenigingen
Nog niet doorgerekende kosten die hun oorsprong vinden in of betrekking hebben op de
periode vóór 1 juli 2018 of latere wijzigingen daaraan:
1. blijven ten laste blijven ten laste van de opdrachthoudende verenigingen aan wie deze
destijds zouden aangerekend zijn ingeval van onmiddellijke tenlasteneming.
2. ingeval een gemeente overgaat tot uittreding uit een opdrachthoudende vereniging,
waarbinnen de voornoemde kosten destijds hun oorsprong, dan wel bestemming
zouden hebben gekregen, wordt haar aandeel daarin getransfereerd naar de
overnemende opdrachthoudende vereniging op basis van het gewicht van hun
toegangspunten ten aanzien van de totale toegangspunten van de opdrachthoudende
vereniging die zij verlaat.

De in dit artikel opgenomen bepalingen inzake de kosten worden ook voor de opbrengsten
gehanteerd.

A.V.
29/05/73
28/02/78
30/03/82
21/05/86
21/06/88
16/12/93
18/12/97
21/12/98
21/05/03
19/12/07
25/05/11
18/12/13
17/12/14
20/12/17

Artikel 46.Aan het resultaat wordt de volgende bestemming gegeven:
A) Algemene bepalingen
Overeenkomstig artikel 429 van het Wetboek van Vennootschappen zal geen dividend
uitgekeerd worden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief van
de vereniging, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou
dalen beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal,
vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd.
Iedere winstuitkering moet gebaseerd zijn op de echte winst van het boekjaar en/of van de
vorige boekjaren.
De raad van bestuur beslist over de aanwending van de reserves tenzij de algemene vergadering
er een welbepaalde bestemming aan geeft.
B) Bij winst
B.1. Winstverdeling elektriciteitsdistributie (exclusief de deelactiviteit beheer palen, armaturen
en lampen openbare verlichting)
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1 5 % voorafneming voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afhouding is niet meer
verplicht wanneer de wettelijke reserve 10 % van het kapitaal heeft bereikt;
2 de nodige toewijzing aan de reserves;
3 het saldo van de winst wordt toegekend evenredig de volstorte aandelen A en B en de
winstbewijzen C.
B.2. Winstverdeling gasdistributie
1 5 % voorafneming voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afhouding is niet meer
verplicht wanneer de wettelijke reserve 10 % van het kapitaal heeft bereikt;
2 de nodige toewijzing aan de reserves;
3 het saldo van de winst wordt toegekend evenredig de volstorte aandelen A en B en de
winstbewijzen C.
B.3. Winstverdeling riolering
Voor de activiteit riolering worden winst- en verliesberekeningen per gemeente gemaakt.
1 5 % voorafneming voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afhouding is niet meer
verplicht wanneer de wettelijke reserve 10 % van het kapitaal heeft bereikt;
2 dividend per gemeente in functie van het resultaat van de gemeente;
3 het saldo van de winst wordt toegewezen aan de reserves per gemeente.
B.4. Winstverdeling beheer palen, armaturen en lampen openbare verlichting
Voor gemeenten met aandelen De draagt Iveg de investeringen in openbare verlichting,
begrensd tot het bedrag van de trekkingsrechten. De trekkingsrechten worden in mindering
gebracht van het dividend elektriciteitsdistributie zoals toegekend in artikel 46 B.1. Het verschil
tussen de trekkingsrechten en de kosten installaties openbare verlichting wordt verrekend met de
beschikbare reserves per gemeente.
B.5. Winstverdeling warmte
1 5 % voorafneming voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afhouding is niet meer
verplicht wanneer de wettelijke reserve 10 % van het kapitaal heeft bereikt;
2 de nodige toewijzing aan de reserves;
3 het saldo van de winst wordt toegewezen evenredig met het aantal EAN’s voor aardgas en
warmte van elke gemeente met W-aandelen.
C) Bij verlies
Wanneer een boekjaar met verlies wordt afgesloten, wordt het verlies vereffend door afneming
van de reserves. Zo deze ontoereikend zijn, wordt het saldo naar het volgend boekjaar
overgedragen.
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 bijeenkomen
overeenkomstig de bepalingen van het decreet.
De principes van winstverdeling bij verlies zijn verder dezelfde zoals bepaald in artikel 46.B
met inachtneming van de algemene bepalingen onder artikel 46.A.

A.V.
25/03/93
18/12/97
21/05/03

Artikel 47.-

A.V.

Artikel 48.-

De betaling van de dividenden geschiedt op de door de algemene vergadering bepaalde data en
plaatsen. Nochtans mag de raad van bestuur met betrekking tot het boekjaar en na kennisname van de
toestand van Iveg voorschotten op winst toekennen.
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21/05/86
21/06/88
20/12/90
18/12/97

Binnen de vijftien dagen na de goedkeuring door de jaarvergadering zal de raad van bestuur de
voorgeschreven documenten aan de bij wet opgelegde publicaties en neerleggingen onderwerpen.

A.V.
21/05/86
18/12/97
21/05/03

Artikel 49.-

A.V.
21/05/86
18/12/97
21/05/03

Artikel 50.-

De tarieven worden vastgesteld door de raad van bestuur.

De waarden van het vastgelegde actief worden onderverdeeld in :
-

algemene vastgelegde middelen
vastgelegde middelen per uitbatingssector
vastgelegde middelen per gemeente

Onder uitbatingssector wordt verstaan een deel van het grondgebied van de deelnemende gemeenten
dat inzake uitbating een geheel vormt. Voor het bepalen van deze sectoren zal bijvoorbeeld rekening
gehouden worden met de voordeligste uitbatingsmogelijkheden. Deze onderverdeling wordt
vastgelegd door de raad van bestuur.
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A.V.
21/05/03

V. VERLENGING - UITTREDING - ONTBINDING – UITSLUITING - VEREFFENING OVERNAME DER INSTALLATIES
_____________________________________________________________________________

A.V.
20/06/18

Artikel 50bis.Tijdens de duur van Iveg is geen uittreding mogelijk, behalve bij vroegtijdige ontbinding.
In afwijking van de vorige alinea is evenwel uittreding ten gevolge van een gebiedsuitwisseling
mogelijk mits de gemeente en de betrokken opdrachthoudende verenigingen daarmee instemmen en
afspraken hebben over de modaliteiten tot uitvoering ervan.
In afwijking van het eerste lid kan een samengevoegde gemeente waarin dezelfde activiteit van
gemeentelijk belang aan verschillende opdrachthoudende verenigingen is toevertrouwd, beslissen om
die activiteit, voor haar gehele grondgebied, toe te vertrouwen aan één daarvan, op voorwaarde dat
een gewone meerderheid van de andere deelnemende gemeenten daarmee instemt. De gemeente die
uittreedt, vergoedt de schade die haar uittreding berokkent aan de opdrachthoudende vereniging en
aan de andere deelnemers, tenzij dit gebeurt op de einddatum van 1 april 2019.

A.V.
13/09/83
21/05/86
21/06/88
18/12/97
16/05/01
21/05/03

Artikel 51.Iveg mag uitsluitend, bij toepassing van artikel 35 van het decreet, verlengd worden voor een termijn
die telkens niet langer dan achttien jaar mag zijn. Op verzoek van de gewone meerderheid van het
totale aantal deelnemers en op voorwaarde dat dit verzoek gedragen wordt door een drievierde
meerderheid van het aantal deelnemende gemeenten, kan de laatste algemene vergadering die het
verstrijken van de duur voorafgaat, tot de verlenging beslissen met een drievierde meerderheid van
het aantal stemmen.
Uiterlijk negentig kalenderdagen voor de algemene vergadering die beslist over de verlenging, wordt
de agenda aan alle deelnemers verstuurd.
Deelnemers die niet wensen deel te nemen aan de verlenging houden op deel uit te maken van Iveg
op het einde van het jaar waarin tot de verlenging wordt beslist. De deelnemers die besluiten niet deel
te nemen aan de verlenging moeten de door hen aangegane contractuele verbintenissen naleven, maar
zijn voor het overige geen schadevergoeding verschuldigd.
Op de deelnemende gemeenten zijn de bepalingen van artikel 53 van deze statuten van toepassing.
Deelnemers die nalaten over de verlenging te beslissen of hun beslissing niet meedelen, worden
geacht verder deel uit te maken van Iveg.
Indien de duur van Iveg verstrijkt in de loop van het jaar waarin de verkiezingen voor een algehele
vernieuwing van de gemeenteraden worden georganiseerd, wordt over de verlenging pas beslist in
het daaropvolgende jaar, zowel door de betrokken gemeenteraden als door de eerste algemene
vergadering in de loop van het jaar. Zolang wordt de oorspronkelijke duurtijd verlengd.

A.V.
21/05/03

Artikel 52.Overeenkomstig artikel 34 van het decreet is het niet toegelaten uit te treden tijdens de duurtijd van
Iveg.
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A.V.
30/03/82
13/09/83
21/05/86
21/06/88
20/12/90
16/12/93
18/12/97
21/12/98
16/05/01
21/05/03
17/12/14
20/06/18

Artikel 53.In geval van niet-deelname aan de verlenging van Iveg zal als volgt een college van experten worden
aangesteld :
De raad van bestuur van Iveg duidt een expert aan, waarbij wel te verstaan de vertegenwoordigers
van de gemeente die niet wenst deel te nemen aan de verlenging aan deze aanduiding niet deelnemen.
De gemeente die niet wenst deel te nemen aan de verlenging, benoemt een tweede expert.
Indien deze twee experten geen akkoord kunnen bereiken, duiden zij een derde expert aan en het
college doet dan uitspraak bij meerderheid van stemmen.
Bij gemis aan overeenkomst om deze derde expert aan te duiden, wordt deze aanduiding gedaan door
de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg van het rechtsgebied, op verzoek van de meest
gerede partij.
De gemeenten die niet deelnemen aan de verlenging of de overnemer van de activiteit zijn verplicht
de installaties, die uitsluitend dienen voor de netgebruikers die zich op hun grondgebied bevinden, en
de installaties openbare verlichting over te nemen. De gemeenten hebben een recht van voorkeur op
overneming van de op hun grondgebied gelegen installaties.
De basisinstallaties die zich op het grondgebied bevinden van de gemeente die niet deelneemt aan de
verlenging en die geheel of gedeeltelijk dienen voor de voorziening van andere gemeenten, zullen
door Iveg behouden worden.
Onverminderd het recht van voorkeur dat de gemeenten hebben op overneming van de op hun
grondgebied gelegen installaties, wordt de overnamewaarde van de installaties bepaald bij schatting
door experten.
Het personeel van Iveg en het personeel van Fluvius System Operator cvba toegewezen aan de
distributie-activiteit op het grondgebied van de betrokken gemeenten wordt overgenomen door de
gemeenten die niet aan de verlenging deelnemen of door de overnemer van de activiteit en dit in
verhouding tot hun activiteit.
De overname van de activiteit van Iveg door een gemeente of een andere vereniging gaat slechts in
vanaf het ogenblik dat alle aan Iveg verschuldigde bedragen effectief aan deze laatste zijn betaald.
Ondertussen wordt de activiteit door haar verdergezet.
De gemeente die niet deelneemt aan de verlenging is, niettegenstaande iedere andersluidende
statutaire bepaling, gerechtigd haar aandeel in de vereniging te ontvangen zoals blijkt uit de balans
van het maatschappelijke jaar waarin de verlenging zich werkelijk voordoet. Haar deel van de
beschikbare reserves wordt vastgesteld in verhouding van de som van de door de gemeente sedert
haar toetreding tot Iveg ontvangen dividenden, tot de som van de aan de andere deelnemers
toegekende dividenden, en dit per activiteit.
Aangezien voor de activiteit riolering en voor het beheer van de palen, armaturen en lampen
openbare verlichting de beschikbare reserves per gemeente worden bijgehouden, heeft de gemeente
die niet deelneemt aan de verlenging, in afwijking van vorige regel, recht op deze beschikbare
reserves.
De derde alinea van artikel 10 is op dit artikel van toepassing.

A.V.
28/02/78
30/03/82

Artikel 54.Overeenkomstig artikel 37 van het decreet kan de algemene vergadering op verzoek van drie vierde
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13/09/83
21/05/86
21/06/88
20/12/90
16/12/93
18/12/97
21/12/98
16/05/01
21/05/03
20/12/17

van het aantal deelnemende gemeenten, en aan de hand van de daartoe strekkende
gemeenteraadsbeslissingen, met een drievierde meerderheid van het aantal stemmen beslissen tot de
vervroegde ontbinding van Iveg.
Bij het verstrijken van de statutair bepaalde duurtijd of in geval van ontbinding van Iveg duidt de
algemene vergadering, op voorstel van de deelnemende gemeenten, een college van maximum vier
vereffenaars aan. De algemene vergadering regelt de wijze van vereffening, overeenkomstig artikel
183 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen.
Tijdens de vereffening van Iveg wordt de uitbatingswinst of iedere andere winst die zou
voortspruiten uit de voortgezette bedrijvigheid van Iveg gedurende de vereffening, verdeeld onder de
deelnemende gemeenten, naar de bij artikel 46 van de statuten bepaalde regels.
De reserves worden verdeeld volgens de verhouding bepaald in artikel 53.
Na betaling van al de schulden en lasten van Iveg wordt het winstsaldo van de vereffening verdeeld
onder de deelnemende gemeenten, naar rata van de volstorting van de in hun bezit zijnde maatschappelijke A- en W-aandelen.

A.V.
21/05/86
21/06/88
18/12/97
21/05/03
20/06/18

Artikel 55.Bij het verstrijken van de statutair bepaalde duur of bij de ontbinding van Iveg en overeenkomstig
artikel 37 van het decreet:
-

zullen de installaties die dienen tot de verwezenlijking van het maatschappelijke doel, gelegen
op het grondgebied van een deelnemende gemeente en die uitsluitend dienen voor de
netgebruikers die zich op het grondgebied van de gemeente bevinden, met uitsluiting van de
installaties die dienen of bestemd zijn voor de netgebruikers die in andere gemeenten gelegen
zijn, door de gemeente overgenomen worden van het in vereffening zijnde Iveg.

-

zal het geheel van de installaties gelegen op het grondgebied van een deelnemende gemeente en
die dienen voor de netgebruikers gelegen op twee of meerdere deelnemende gemeenten, door
die gemeente overgenomen worden, volgens de modaliteiten die ze onderling moeten
vaststellen.

-

de gemeenten hebben een recht van voorkeur op overneming van de op hun grondgebied
gelegen installaties.

- zal het voltallige personeel van Iveg en het personeel van Fluvius System Operator cvba
toegewezen aan de distributie-activiteit op het grondgebied van de Iveg-gemeenten worden
overgenomen, hetzij door de deelnemers, hetzij eventueel door de overnemers van die activiteit,
in verhouding tot de kapitaalinbreng of overeenkomstig de onderling bereikte akkoorden, en
zonder dat de personeelsleden door deze plicht tot overname gebonden zijn .
Bij iedere overname behoudt het personeel het voordeel van zijn verworven rechten zoals deze
vastgesteld zijn in het administratieve en geldelijke statuut.
De vastbenoemde personeelsleden van het ontbonden Iveg kunnen op hun verzoek op pensioen
gesteld worden vóór de leeftijd van vijfenzestig jaar zo zij op de datum van overname van het
personeel een ouderdom van tenminste zestig jaar hebben bereikt en tenminste dertig
pensioengerechtigde dienstjaren tellen.
De aldus vervroegd op pensioen gestelde personeelsleden worden geacht hun ambt tot de leeftijd van
vijfenzestig jaar te hebben uitgeoefend voor de berekening van hun pensioen.

A.V.
21/05/86

Artikel 56.-
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18/12/97
21/05/03

De vereffeningsverrichtingen van Iveg zullen beëindigd worden binnen een tijdspanne van drie jaar,
te rekenen vanaf het ontbindingsbesluit van de algemene vergadering.

A.V.
21/05/03

Artikel 57.Een deelnemer kan uitgesloten worden wegens niet-naleving van zijn verbintenissen ten aanzien van
Iveg. Op gemotiveerd voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering tot uitsluiting
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.
Ten minste vierentwintig weken voor de algemene vergadering dient de betrokken deelnemer in
kennis gesteld te zijn teneinde hem toe te laten zijn verdedigingsmiddelen te doen gelden, hetzij op
schriftelijke wijze binnen de acht weken nadat een aangetekende brief met het met reden omklede
voorstel tot uitsluiting is verstuurd.
Op de betrokken deelnemende gemeente zijn de bepalingen van artikel 53 van deze statuten van
toepassing.
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REGISTER DER DEELNEMERS IVEG - TOESTAND PER 1/1/2018
Vennoten

A- en W-aandelen
Ae

Aartselaar

Ag

Ar

B-aandelen
W

16

Totaal

Be

16

Bg

Br

Winstbewijzen C
Totaal

508

508

Ce

Cg

Cr

D-aandelen
Totaal

227

227

De

Antwerpen (*)

83

64

1

148

2 477

2 836

5 313

3 999

293

4 292

Boechout

17

13

1

31

699

474

1 173

1 128

227

1 355

508

Essen

24

15

39

3 499

3 611

7 110

934

934

792

11

21

2 941

3 448

Grobbendonk
Hemiksem

10
15

Kampenhout
Kapellen

13
7

29

27
9

Lille

1
14

Merksplas

11

Niel

14

11

Nijlen

30

23

Stabroek

20

Steenokkerzeel

11

Vorselaar

11

Zelzate

19

11

Totaal

251

208

495

357

852

7

27

Laakdal

(*) Antwerpen
voor aardgas:
voor elektriciteit:

1

507

1

0
1 244

10

1 244
254

14

5 812

11

621

25

397

1

55

4 035

1

21

1 275

167

167
1 655

5 812

245

642

756

1 059

5 094

406

661

479

81

733

376

214

970

316

144

550

929

661

277

277

0

350

350

11

1 244

1 244

164

1

31

254

254

1 371

7

507

14 965

34 230

12 221

164

313

341

1 712

380

2 588

14 809

4 354

Hoboken en Kiel
Hoboken, Kiel, havengebied "rechteroever", havengebied "petroleum instellingen zuid" en "het gebied tussen Havenweg en Schijns" te Antwerpen
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261

0
733

12 364

200

81

621

6 901

67

1 655

254

11

41

1 075

67

IVEG-statuten – Bijlage 2 – HUISHOUDELIJKE REGLEMENTEN

IVEG
BIJLAGE 2.a.
HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE ALGEMENE VERGADERING

Artikel 1
De raad van bestuur en de commissarissen kunnen de algemene vergadering bijeenroepen.
Op verzoek van de vennoten die samen over 1/10e van het totale aantal aandelen beschikken, is de raad van bestuur
gehouden de algemene vergadering bijeen te roepen binnen de vijfenveertig dagen die volgen op het verzoek.

Artikel 2
De agenda van de algemene vergadering wordt door de raad van bestuur vastgesteld. Alleen die voorstellen worden
erop ingeschreven die uitgaan van de raad van bestuur, of deze die door de aandeelhouders die over tenminste 1/10de
van de maatschappelijke aandelen beschikken, aan de raad van bestuur worden voorgelegd.
Behoudens andersluidende bepalingen in het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking
wordt aan de aandeelhouders, bij aangetekend schrijven, dertig dagen op voorhand de datum en de agenda van de
algemene vergadering meegedeeld en worden ook de nodige documenten bezorgd.
De vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden in de zetel van Iveg of in gelijk welke andere in de
oproepingsbrief vermelde plaats.

Artikel 3
De voorzitter van de raad van bestuur zit de algemene vergadering voor. Hij staat in voor de goede werking van de
vergadering, doet het reglement naleven, opent, leidt en besluit de besprekingen.
Bij afwezigheid van de voorzitter worden de vergaderingen voorgezeten door een ondervoorzitter, verkozen onder
de bestuurders voorgedragen door de gemeenten-vennoten, of door de langst in functie zijnde bestuurder van
dezelfde categorie. Bij gelijkheid van dienstjaren wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren.
De algemene vergadering richt haar bureau in, dat samengesteld is uit de voorzitter, twee stemopnemers en een
secretaris. De stemopnemers en de secretaris worden door de algemene vergadering aangewezen.

Artikel 4
Vooraleer te vergaderen ondertekenen de mandatarissen een aanwezigheidsregister. Dit register, gewaarmerkt door
de stemopnemers van het bureau, wordt aan de notulen van de vergadering gehecht.

Artikel 5
De algemene vergadering mag slechts beraadslagen als minstens de meerderheid van het aantal maatschappelijke Aaandelen vertegenwoordigd is. Zij mag slechts beraadslagen over de punten die op de agenda geplaatst werden.
Indien de vergadering niet in getal is om te beraadslagen, wordt een nieuwe algemene vergadering bijeengeroepen,
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binnen een tijdsbestek van dertig dagen, met dezelfde agenda, en deze vergadering zal geldig mogen beraadslagen
ongeacht het aantal vertegenwoordigde aandelen. In dit geval wordt op de oproepingsbrief onderhavige beschikking
overgenomen. Deze beschikking geldt echter niet voor statutenwijzigingen.

Artikel 6
Om aanvaard te worden, moet een voorstel de vereiste meerderheid bekomen. De vereiste meerderheid moet steeds
behaald worden, zowel in het geheel der geldig uitgebrachte stemmen, als in de stemmen uitgebracht door de
vertegenwoordigers der gemeenten-vennoten.
Behoudens het geval waarin een andere meerderheid door de wet of de statuten wordt voorzien, is de vereiste
meerderheid de gewone meerderheid.

Artikel 7
Indien er tot geheime stemming dient te worden overgegaan, dan gebeurt dit als volgt:
-

De voorzitter van het stembureau vraagt aan de secretaris om de stembriefjes aan de stemgerechtigden uit te
delen. De secretaris kan zich hiervoor laten bijstaan door een personeelslid van Iveg.

-

Indien een stemgerechtigde vóór de ophaling van de stembriefjes merkt dat hij/zij verkeerdelijk gestemd heeft,
kan hij/zij aan de secretaris vragen een nieuw stembriefje ter beschikking te krijgen. Het verkeerdelijk
ingevulde stembriefje wordt door de secretaris verscheurd alvorens over te gaan tot het inzamelen van de
stembriefjes.

-

De secretaris of een door hem aangeduid personeelslid van Iveg haalt de stembriefjes op in de daartoe bestemde
stembus. De secretaris en de 2 stemopnemers controleren of het opgehaalde aantal stembriefjes overeenstemt
met het uitgedeelde aantal stembriefjes.
Indien dit niet het geval is, dan informeert de voorzitter naar het(de) ontbrekende stembriefje(s) en vraagt hij
het personeelslid van Iveg nogmaals met de stembus rond te gaan. Indien er bij een tweede omhaling nog één of
meerdere stembriefjes ontbreken, dan worden deze stemmen aanzien als een onthouding.

-

De stembriefjes worden geteld door de secretaris en de beide stemopnemers. De uitslag van de geheime
stemming wordt meegedeeld door de secretaris.

Artikel 7
De notulen van de algemene vergadering worden vastgelegd in een proces-verbaal, opgenomen in een speciaal
register en ondertekend door de leden van het bureau en door de aandeelhouders of hun mandatarissen die zulks
wensen.
De afschriften of uittreksels van de beraadslagingen van de algemene vergadering worden ondertekend door de
voorzitter van de raad van bestuur en de gedelegeerde bestuurder indien zijn aanstelling effectief wordt of door twee
bestuurders.

Artikel 8
Eensluidend afschrift van de notulen wordt toegezonden aan alle leden van de raad van bestuur, aan de
commissarissen, aan de afgevaardigden op de algemene vergadering en aan het college van burgemeester en
schepenen van elke aangesloten gemeente.
De secretaris is ertoe gehouden binnen de dertig dagen na de vergadering, een eensluidend afschrift van de notulen
aan de commissaris van de Vlaamse regering toe te zenden.

Goedgekeurd door de algemene vergadering tijdens zijn zitting van 18 december 2003.
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IVEG
BIJLAGE 2.b.
HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE RAAD VAN BESTUUR

Artikel 1
Tijdens de eerste vergadering volgend op de algemene vergadering waarin overgegaan werd tot de algehele
vervanging van de raad van bestuur, kiest de raad van bestuur onder zijn leden een voorzitter en twee ondervoorzitters.
Er kan eveneens een gedelegeerde bestuurder gekozen worden. De voorzitter wordt gekozen onder de leden aangeduid
op voordracht van de deelnemende gemeenten en dient tevens gemeenteraadslid, burgemeester of schepen van een
deelnemende gemeente te zijn. Ze worden benoemd voor een termijn van zes jaar en hun mandaat is hernieuwbaar.
De raad van bestuur benoemt, hetzij onder zijn leden, hetzij buiten de raad, een secretaris en stelt zijn vergoeding vast.
Zijn ambt neemt een einde na de algemene vernieuwing van de gemeenteraden. Zijn mandaat is hernieuwbaar.
Voor het geval de secretaris bestuurder is, neemt dit ambt een einde samen met zijn mandaat van bestuurder.

Artikel 2
De voorzitter van de raad van bestuur staat in voor de goede werking van de vergadering, doet het reglement naleven,
opent, leidt en besluit de besprekingen.

Artikel 3
De raad van bestuur vergadert op uitnodiging van de voorzitter. Op aanvraag van twee bestuurders is de voorzitter
verplicht de raad binnen de vijftien dagen in vergadering te doen bijeenkomen. Mocht de voorzitter weigeren of
verhinderd zijn de raad bijeen te roepen, dan kan de raad op uitnodiging van twee bestuurders worden bijeengeroepen.

Artikel 4
De voorzitter stelt de agenda op. Het lid dat, na het ontvangen van de uitnodiging, een punt aan de agenda wenst toe te
voegen, deelt dit vóór de vergadering mee aan de voorzitter.
Tijdens de vergadering kunnen enkel bij eenparigheid van de aanwezige leden nieuwe punten aan de agenda worden
toegevoegd.
Op gemotiveerde aanvraag van een lid kan de voorzitter beslissen het onderzoek van één of meerdere punten te
verdagen.
Behoudens gevallen van hoogdringendheid moeten de oproepingsbrieven ten minste acht volle dagen vóór de
bijeenkomst bij ter post aangetekende brief verzonden zijn, met vermelding van de agenda. De bijbehorende
documenten worden eveneens bezorgd. Bij hoogdringendheid kan een document tijdens de zitting worden uitgedeeld.
De vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden in de zetel van Iveg of in gelijk welke andere in de
oproepingsbrief vermelde plaats.

Artikel 5
De raad van bestuur kan op de vergaderingen derden uitnodigen om toelichting te geven over een punt van de agenda.
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Artikel 6
Bij afwezigheid van de voorzitter worden de vergaderingen voorgezeten door een ondervoorzitter, verkozen onder de
bestuurders voorgedragen door de gemeenten-vennoten, of door de langst in functie zijnde bestuurder van dezelfde
categorie. Bij gelijkheid van dienstjaren wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren.

Artikel 7
De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen wanneer de meerderheid der leden aanwezig is. Indien de raad
van bestuur niet in getal is om geldig te beraadslagen, wordt hij binnen de vijftien dagen voor een tweede maal
bijeengeroepen en mag hij geldig beraadslagen, welke ook het aantal aanwezige bestuurders is, doch alleen over de
punten die voor de tweede maal op de agenda worden vermeld. De oproepingsbrief zal deze bepaling vermelden.

Artikel 8
De besluiten worden genomen bij meerderheid van de vertegenwoordigde stemmen, zowel in het geheel als in de
groep der bestuurders, benoemd op voordracht van de gemeenten-vennoten.
Elke bestuurder beschikt over één stem. Elke bestuurder kan voor één welbepaalde vergadering van de raad van
bestuur schriftelijk volmacht geven aan een collega van dezelfde categorie. Niemand kan drager zijn van meer dan één
volmacht.
Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter of van diegene die hem vervangt beslissend.
De instemming of aanwezigheid van een of meer bestuurders kan niet als voorwaarde worden gesteld voor de
rechtsgeldige totstandkoming van beslissingen waarvoor in het bestuursorgaan van de netbeheerder een meerderheid
bestaat.
Onverminderd hetgeen voorafgaat is de instemming van een meerderheid van de onafhankelijke bestuurders vereist
voor beslissingen die betrekking hebben op:
a) de exploitatie, het onderhoud en de ontwikkeling van het distributienet;
b) de toegang tot het distributienet, de aansluitingsvoorwaarden, de technische voorwaarden en de tarieven;
c) het aflezen van de verbruiksmeters en het databeheer van de verbruiksgegevens van de in aanmerking komende
klanten;
d) de boekhouding met betrekking tot het netbeheer;
e) de uitbesteding van de werkzaamheden.
De beslissingen over individuele personen worden genomen bij geheime stemming. Indien er tot geheime stemming
dient te worden overgegaan, dan gebeurt dit als volgt:
-

De voorzitter van het stembureau vraagt aan de secretaris om de stembriefjes aan de stemgerechtigden uit te
delen.

-

Elk stembriefje vertegenwoordigt één stem.

-

Indien een stemgerechtigde vóór de ophaling van de stembriefjes merkt dat hij/zij verkeerdelijk gestemd heeft,
kan hij/zij aan de secretaris vragen een nieuw stembriefje ter beschikking te krijgen. Het verkeerdelijk ingevulde
stembriefje wordt door de secretaris verscheurd alvorens over te gaan tot het inzamelen van de stembriefjes.

-

De secretaris haalt de stembriefjes op in de daartoe bestemde stembus. De secretaris controleert of het opgehaalde
aantal stembriefjes overeenstemt met het uitgedeelde aantal stembriefjes. Indien dit niet het geval is, dan
informeert de voorzitter naar het(de) ontbrekende stembriefje(s) en vraagt hij de secretaris nogmaals met de
stembus rond te gaan. Indien er bij een tweede omhaling nog één of meerdere stembriefjes ontbreken, dan worden
deze stemmen aanzien als een onthouding.

-

De stembriefjes worden geteld door de voorzitter en de secretaris. De uitslag van de geheime stemming wordt
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meegedeeld door de secretaris.
-

Bij gelijkheid van stemmen wordt het voorstel verworpen.

Artikel 9
De notulen van de raad van bestuur worden opgenomen in een speciaal register en ondertekend door de voorzitter van
de vergadering en de gedelegeerde bestuurder indien zijn aanstelling effectief wordt. Eensluidende afschriften en uittreksels worden ondertekend door de secretaris van de raad van bestuur.
Eensluidend afschrift van de notulen wordt toegezonden aan alle leden van de raad van bestuur, aan de
commissarissen, aan het college van burgemeester en schepenen van elke aangesloten gemeente en aan de commissaris
van de Vlaamse regering en zulks binnen de vijftien dagen na de betrokken vergadering.
Aan de colleges van burgemeester en schepenen van elke aangesloten gemeente worden ook alle documenten bezorgd
waar in de notulen naar verwezen wordt.

Goedgekeurd door de raad van bestuur tijdens zijn zitting van 16 oktober 2003.
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IVEG
BIJLAGE 2.c.
HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN HET DIRECTIECOMITE

Artikel 1
De voorzitter van de raad van bestuur, de gedelegeerde bestuurder indien zijn aanstelling effectief wordt, de
ondervoorzitters en de secretaris van de raad van bestuur maken ambtshalve deel uit van het directiecomité.
.
Artikel 2
De voorzitter staat in voor de goede werking van de vergadering, doet het reglement naleven, opent, leidt en besluit de
besprekingen.

Artikel 3
Het directiecomité vergadert op uitnodiging van de voorzitter.

Artikel 4
De voorzitter stelt de agenda op. Het lid dat, na het ontvangen van de uitnodiging, een punt aan de agenda wenst toe te
voegen, deelt dit vóór de vergadering mee aan de voorzitter.
Tijdens de vergadering kunnen enkel bij eenparigheid van de aanwezige leden nieuwe punten aan de agenda worden
toegevoegd.
Op gemotiveerde aanvraag van een lid kan de voorzitter beslissen het onderzoek van één of meerdere punten te
verdagen.
Behoudens gevallen van hoogdringendheid moeten de oproepingsbrieven ten minste acht volle dagen vóór de
bijeenkomst bij ter post aangetekende brief verzonden zijn, met vermelding van de agenda. De bijbehorende
documenten worden eveneens bezorgd. Bij hoogdringendheid kan een document tijdens de zitting worden uitgedeeld.
De vergaderingen van het directiecomité worden gehouden in de zetel van Iveg of in gelijk welke andere in de
oproepingsbrief vermelde plaats.

Artikel 5
Het directiecomité kan op de vergaderingen derden uitnodigen om toelichting te geven over een punt van de agenda.

Artikel 6
Bij afwezigheid van de voorzitter worden de vergaderingen voorgezeten door een ondervoorzitter, verkozen onder de
bestuurders voorgedragen door de gemeenten-vennoten, of door het langst in functie zijnde lid van het directiecomité
van dezelfde categorie. Bij gelijkheid van dienstjaren wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren.

Artikel 7
Het directiecomité kan slechts geldig beraadslagen wanneer de meerderheid der leden aanwezig is. Indien het
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directiecomité niet in getal is om geldig te beraadslagen, wordt het binnen de vijftien dagen voor een tweede maal
bijeengeroepen en mag het geldig beraadslagen, welke ook het aantal aanwezige leden is, doch alleen over de punten
die voor de tweede maal op de agenda worden vermeld. De oproepingsbrief zal deze bepaling vermelden.

Artikel 8
De besluiten worden genomen bij meerderheid van de vertegenwoordigde stemmen.
Elk lid van het directiecomité beschikt over één stem. Elk lid van het directiecomité kan voor één welbepaalde
vergadering van het directiecomité schriftelijk volmacht geven aan een collega van dezelfde categorie. Niemand kan
drager zijn van meer dan één volmacht.
Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter of van diegene die hem vervangt beslissend.
De beslissingen over individuele personen worden genomen bij geheime stemming. Indien er tot geheime stemming
dient te worden overgegaan, dan gebeurt dit als volgt:
-

De voorzitter van het stembureau vraagt aan de secretaris om de stembriefjes aan de stemgerechtigden uit te
delen.

-

Elk stembriefje vertegenwoordigt één stem.

-

Indien een stemgerechtigde vóór de ophaling van de stembriefjes merkt dat hij/zij verkeerdelijk gestemd heeft,
kan hij/zij aan de secretaris vragen een nieuw stembriefje ter beschikking te krijgen. Het verkeerdelijk ingevulde
stembriefje wordt door de secretaris verscheurd alvorens over te gaan tot het inzamelen van de stembriefjes.

-

De secretaris haalt de stembriefjes op in de daartoe bestemde stembus. De secretaris controleert of het opgehaalde
aantal stembriefjes overeenstemt met het uitgedeelde aantal stembriefjes.
Indien dit niet het geval is, dan informeert de voorzitter naar het(de) ontbrekende stembriefje(s) en vraagt hij de
secretaris nogmaals met de stembus rond te gaan. Indien er bij een tweede omhaling nog één of meerdere
stembriefjes ontbreken, dan worden deze stemmen aanzien als een onthouding.

-

De stembriefjes worden geteld door de voorzitter en de secretaris. De uitslag van de geheime stemming wordt
meegedeeld door de secretaris.

-

Bij gelijkheid van stemmen wordt het voorstel verworpen.

Artikel 9
De notulen van het directiecomité worden ondertekend door de voorzitter van de vergadering en de gedelegeerde
bestuurder indien zijn aanstelling effectief wordt. Eensluidende afschriften en uittreksels worden ondertekend door de
secretaris.
Eensluidend afschrift van de notulen wordt toegezonden aan alle leden van het directiecomité, aan het college van
burgemeester en schepenen van elke aangesloten gemeente en aan de commissaris van de Vlaamse regering en zulks
binnen de vijftien dagen na de betrokken vergadering.
Aan de colleges van burgemeester en schepenen van elke aangesloten gemeente worden ook alle documenten bezorgd
waar in de notulen naar verwezen wordt.

Goedgekeurd door het directiecomité tijdens zijn zitting van 6 oktober 2003
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IVEG-statuten – BIJLAGE 3

MODALITEITEN BETREFFENDE
DE OPDRACHTEN TOEVERTROUWD AAN FLUVIUS SYSTEM OPERATOR CVBA

ARTIKEL 1
Fluvius System Operator cvba staat in voor de exploitatie van het netbeheer (elektriciteit, aardgas, (kabel)netwerken,
riolering, warmte en andere leidinggebonden en aanverwante activiteiten) en de toepassing van de openbaredienstverplichtingen onder de voorwaarden hierna bepaald.
Indien Fluvius System Operator cvba bijkomstig en marginaal andere taken doet dan deze die de Opdrachthoudende
vereniging haar heeft toevertrouwd en voor zover deze taken verenigbaar zijn met de eigen doelstellingen van de
Opdrachthoudende vereniging, zal dit steeds geschieden met inachtneming van de onafhankelijkheidsvereisten waaraan
de distributienetbeheerders moeten voldoen.

ARTIKEL 2
Het beheer van de distributienetten behoort tot de bevoegdheid van de bestuursorganen van de Opdrachthoudende
vereniging. In het algemeen staat Fluvius System Operator cvba in voor de uitvoering van de exploitatie, het onderhoud
en de ontwikkeling van het distributienetbeheer. Fluvius System Operator cvba staat ook in voor de exploitatie en het
onderhoud van de WKK-installaties en stortgasmotoren.
Fluvius System Operator cvba is in dit verband verantwoording verschuldigd aan de raad van bestuur, de regionale
bestuurscomités en desgevallend het corporate governance comité van de Opdrachthoudende vereniging, die hun
invloed kunnen uitoefenen op de strategische en belangrijke beslissingen van Fluvius System Operator cvba.

ARTIKEL 3
Fluvius System Operator cvba bevoordeelt geen enkele producent, invoerder van buitenlands aardgas, leverancier,
tussenpersoon of met die ondernemingen verbonden of geassocieerde ondernemingen boven andere ondernemingen en
kent geen voordelen toe die verder gaan dan in het normale handelsverkeer gebruikelijk is.

ARTIKEL 4
Fluvius System Operator cvba verschaft aan voornoemde organen of aan iedere persoon daartoe aangeduid door de
Opdrachthoudende vereniging, alle faciliteiten ter controle van haar handelen en het uitvoeren van haar verbintenissen,
en dit zonder dat daartoe de boeken, documenten of andere bescheiden dienen te worden verplaatst.

ARTIKEL 5
Fluvius System Operator cvba verbindt er zich toe haar opdracht als een goed huisvader en op een professionele wijze
te vervullen.
De kwaliteit van de dienstverlening aan netgebruikers en leveranciers inzake netbeheer elektriciteit, aardgas en warmte
voldoet aan de vereisten vande Vlaamse regelgeving met betrekking tot het distributienetbeheer elektriciteit en gas en
warmte.
De kwaliteit van de dienstverlening inzake riolering zal minimaal voldoen aan de desbetreffende bepalingen in het
decreet van 24 mei 2002 betreffende water bestemd voor menselijke aanwending en hun uitvoeringsbesluiten, de
Vlarem-reglementering en de bindende richtlijnen van de economische en ecologische toezichthouder.
Er wordt tevens voorzien in een klachtenopvolgingssysteem. De rapportering omtrent de kwaliteit van de dienstverlening overeenkomstig de wettelijke en reglementaire bepalingen gebeurt onder toezicht van de regionale
bestuurscomités van de Opdrachthoudende vereniging.
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Fluvius System Operator cvba voorziet in zijn structuur een auditcomité en HR-comité met advies- en rapporteringsbevoegdheid aan de raad van bestuur van de Opdrachthoudende vereniging. Zij dient daartoe alle nuttige voorstellen te
doen om de kwaliteit van de dienstverlening te verbeteren en deze zo zuinig mogelijk te organiseren.

ARTIKEL 6
Fluvius System Operator cvba staat tegen kostprijs per opdrachthoudende vereniging in voor de exploitatieopdrachten
met betrekking tot de gereguleerde activiteiten en riolering haar toevertrouwd door de Opdrachthoudende vereniging.
Voor de overige activiteiten wordt zorg gedragen voor een economisch verantwoorde exploitatie in het kader van het
streven naar aandeelhoudersmeerwaarde, zodat vanuit financieel oogpunt de winst en de activa het marktrendement en
de marktwaarde realiseren.
Rekening houdend met het toezicht waaraan de distributienetbeheerder (DNB) / Opdrachthoudende vereniging onderworpen is en gezien de bevoegde regulator de distributienettarieven via ingediende budgetten wenst te bepalen, wordt
de kostenevolutie van Fluvius System Operator cvba afgestemd op de vereiste budgettenrapportering van de bevoegde
regulator, en oriënteert zij zich op de door de bevoegde regulator aanvaarde operationele kosten.

ARTIKEL 7
Behoudens de noodzaak van gecentraliseerde diensten – omwille van schaaleconomische redenen en teneinde een
coherent optreden van Fluvius System Operator cvba die haar taken voor verschillende disributienetbeheerders uitvoert,
te verzekeren – is Fluvius System Operator cvba op gedecentraliseerde wijze georganiseerd.

ARTIKEL 8
Teneinde de goede uitvoering van de in onderhavige bijlage opgenomen exploitatietaken te verrichten, doet Fluvius
System Operator cvba een beroep op eigen personeel en op het statutair personeel van de opdrachthoudende vereniging
Fluvius.
Fluvius System Operator cvba legt aan de raad van bestuur van de Opdrachthoudende vereniging het organisatieschema
(tot niveau N-2) van haar diensten ter goedkeuring voor binnen een jaarlijks door de raad van bestuur goed te keuren
financiële enveloppe. Dit document preciseert op duidelijke wijze de bevoegdheden van de diverse diensten, het
personeelseffectief van elk van deze diensten, het hiërarchisch niveau van de aangestelden die dit effectief vormen en
het bepaalt het personeel dat als "kader" gekwalificeerd wordt.
Het organisatieschema (tot niveau N-2) van de exploitatie van het netbeheer van de Opdrachthoudende vereniging
wordt aan de raad van bestuur van de Opdrachthoudende vereniging ter goedkeuring voorgelegd en geen enkele
wijziging wordt eraan aangebracht zonder zijn akkoord, zowel wat het tewerkstellingsvolume betreft, de ermee gepaard
gaande kwalificatie als de benoemingen en bevorderingen van het kaderpersoneel dat rechtstreeks betrokken is bij de
exploitatie van de Opdrachthoudende vereniging volgens overeen te komen modaliteiten en teneinde te waarborgen dat
deze maatregel met de grootst mogelijke objectiviteit genomen wordt.
In verband met de aanstelling, het ontslag en de bezoldiging van het managementcomité van Fluvius System Operator
cvba geeft het corporate governance comité advies. De leden van het managementcomité van Fluvius System Operator
cvba mogen geen enkele functie of activiteit, al dan niet bezoldigd, voor een producent, invoerder van buitenlands
aardgas, leverancier, tussenpersoon of met die ondernemingen verbonden of geassocieerde ondernemingen uitoefenen.
Het corporate governance comité spreekt zich uit over de gevallen van onverenigbaarheid in hoofde van de
personeelsleden van Fluvius System Operator cvba.
Zonder afbreuk te doen aan de statutaire en reglementaire bevoegdheden van de raad van bestuur, de regionale
bestuurscomités en het corporate governance comité worden overeenkomstig de Vlaamse regelgeving met betrekking
tot het distributienetbeheer de dagelijkse uitvoering van de beslissingen en de dagelijkse leiding van de
Opdrachthoudende vereniging toevertrouwd aan het managementcomité van Fluvius System Operator cvba.
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Elk jaar legt Fluvius System Operator cvba ter staving van de rekeningen een verslag voor betreffende voornoemde elementen met de geldende tabellen en een raming van de overeenkomstige rechtstreekse en onrechtstreekse lasten.
Fluvius System Operator cvba vaardigt overeenkomstig artikel 19 punt 1 van onderhavige statuten een aantal
personeelsleden af om toelichting te verschaffen bij de op de agenda geplaatste punten van voornoemde organen van de
Opdrachthoudende vereniging en om kennis te nemen van de besluiten ervan. Fluvius System Operator cvba waakt er in
dit verband over dat deze vertegenwoordiging evenwichtig samengesteld is uit verantwoordelijken van het management,
van de gecentraliseerde diensten en van de infrastructuurgebieden.
Fluvius System Operator cvba verbindt er zich toe om zich zo te organiseren dat zij de nodige personeelsleden ter
beschikking stelt van iedere opdrachthoudende vereniging zodat het secretariaat en de boekhouding van iedere
opdrachthoudende vereniging wordt verzorgd en waarbij deze personen lokaal aanspreekbaar zijn, dit alles teneinde de
eigenheid van iedere opdrachthoudende vereniging te respecteren.

ARTIKEL 9
De Opdrachthoudende vereniging is eigenares of mede-eigenares van alle immateriële activa geheel of gedeeltelijk op
haar kosten tot stand gebracht en van hun materiële dragers. Het gaat hier op niet beperkende wijze om
informatieprogramma's, brevetten, plannen, cartografische bestanden, kaartsystemen en databestanden. Het overmaken
van bestanden en gegevens aan derden is aan de toelating van de raad van bestuur onderworpen. Deelnemers worden
als derden aanzien voor gebruiken die niet kaderen binnen het beheer van het doel van de Opdrachthoudende
vereniging. Het valoriseren van de immateriële activa buiten de Opdrachthoudende vereniging om wordt door de raad
van bestuur toegestaan, tegen eventuele betaling van royalties.
De Opdrachthoudende vereniging is eigenares van de voertuigen, gereedschappen en uitrustingen waarvan de
afschrijving over meer dan één jaar gebeurt. In het jaarlijkse investeringsprogramma wordt de verwerving van deze
goederen aan de raad van bestuur voorgesteld.
De verwerving van de gebouwen die uitsluitend of overwegend dienen voor de exploitatie van de activiteiten van de
Opdrachthoudende vereniging wordt aan de raad van bestuur voorgesteld.

ARTIKEL 10
Ter realisatie van de goedgekeurde investeringsbegroting, projecten en programma’s, alsook deze voor aanleg en
uitvoering van het onderhoud van de openbare verlichting (indien de Opdrachthoudende vereniging hiermee belast is),
evenals de uitvoering van de opgedragen exploitatie-opdracht overeenkomstig de artikelen 1 en 2 van onderhavige
bijlage, staat Fluvius System Operator cvba in voor het aantrekken van de nodige middelen en het afsluiten van de
nodige contracten, met respect voor de regelgeving inzake overheidsopdrachten.
Werken, leveringen en diensten die vereist zijn voor de behoeften van de Opdrachthoudende vereniging, worden
maximaal door Fluvius System Operator cvba uitgevoerd en overeenkomstig de principes zoals vermeld in
bovenstaande alinea. De besluitvorming terzake wordt door de Opdrachthoudende vereniging aan Fluvius System
Operator cvba gedelegeerd, tenzij hierover andere afspraken worden gemaakt, dit evenwel steeds binnen duidelijk
omschreven grenzen (o.m. hoogte van bedrag, soort aanneming) en steeds met respect voor de wetgeving op de
overheidsopdrachten.
Fluvius System Operator cvba handelt hierbij overeenkomstig de bepalingen van de toegangsreglementen en
aansluitingsreglementen, zoals opgesteld door de raad van bestuur.
Fluvius System Operator cvba staat hoe dan ook in voor de administratie ingevolge het beroep op derden, waaronder
het sluiten van de contracten, nazien en betalen van de facturen, aanvragen en verkrijgen van machtigingen, enz…

ARTIKEL 11
In het kader van de in artikel 1 van onderhavige bijlage omschreven opdracht voert Fluvius System Operator cvba, in
(eigen) naam en voor rekening van de Opdrachthoudende vereniging, onder meer, maar niet hiertoe beperkt, volgende
prestaties uit:
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• voor alle activiteitsdomeinen:
a. de werken nodig voor de werking, de aanleg, de uitbreiding en voor het gewoon onderhoud van alle
distributie-installaties, van de openbare verlichting, indien de Opdrachthoudende vereniging hiermee belast
is, en van al het materieel, de aansluitingen en uitbreidingen, het plaatsen en wegnemen van meetgroepen en
andere apparatuur;
b. de statistieken in verband met de exploitatie en de gewone briefwisseling in het kader van deze opdracht;
c. het innen en opvorderen met alle rechtsmiddelen van aan de Opdrachthoudende vereniging verschuldigde
bedragen, hetgeen tevens het optreden als eiser of verweerder in gerechtelijke procedures omvat (de
Opdrachthoudende vereniging behoudt evenwel de mogelijkheid in eigen naam de procedure te voeren
wanneer dit aangewezen is), het betalen van door haar verschuldigde bedragen, het betalen van aan de
Opdrachthoudende vereniging verschuldigde bedragen, indien aldus opgedragen door de Opdrachthoudende
vereniging (waarbij – afhankelijk van het bedrijfsproces en de toepasselijke regelgeving - de betaling in
naam van Fluvius System Operator cvba of in naam van de Opdrachthoudende vereniging kan gebeuren);
d. het secretariaat van de Opdrachthoudende vereniging;
e. de facturering van het gebruik, in de ruime zin, van het distributienet en van de aanverwante activiteiten
(waarbij – afhankelijk van het bedrijfsproces en de toepasselijke regelgeving – de facturering in naam van
Fluvius System Operator cvba of in naam van de Opdrachthoudende vereniging kan gebeuren);
f. het financieel beheer van de inkomsten en uitgaven van de Opdrachthoudende vereniging en van de
bankrekening van de Opdrachthoudende vereniging;
g. het opstellen van de boekhouding van de Opdrachthoudende vereniging;
h. het opstellen van de jaarrekening van de Opdrachthoudende vereniging;
i. het voorbereiden van de budgetten en de tarievendossiers van de Opdrachthoudende vereniging, ter
goedkeuring van de raad van bestuur;
j. het ter beschikking stellen aan de raad van bestuur van de Opdrachthoudende vereniging van de gegevens ter
ondersteuning van de beleidsopties;
k. het ter beschikking stellen van de gegevens voor rapportering aan de bevoegde regulator, waartoe de
Opdrachthoudende vereniging gehouden is ingevolge de wettelijke en reglementaire bepalingen, alsook het
voeren van de communicatie en het onderhouden van de contacten met de bevoegde regulator;
l. het behandelen en goedkeuren van de dossiers overheidsopdrachten inzake leveringen, werken en diensten
overeenkomstig de principes vermeld in artikel 10 van onderhavige bijlage; met het oog op transparantie en
kostenefficiëntie kunnen deze dossiers behandeld worden in samenwerking met andere (Vlaamse, Waalse of
Brusselse) distributienetbeheerders, overeenkomstig de Vlaamse regelgeving houdende het distributienetbeheer;
m. de voorbereiding en de uitvoering van de strategische en vertrouwelijke aangelegenheden ten behoeve van
de bestuursorganen van de Opdrachthoudende vereniging in haar hoedanigheid van distributienetbeheerder;
n. de uitvoering van de beslissingen van de raad van bestuur en van de regionale bestuurscomités van de
Opdrachthoudende vereniging;
o. de dienstverlening ten aanzien van de leveranciers en evenwichtsverantwoordelijken / vervoersnetgebruikers,
waaronder het verlenen van toegang;
p. het nemen van de nodige initiatieven om contacten met de distributienetgebruikers mogelijk te maken, om
informatie in verband met de aansluitingsvoorwaarden, de technische reglementen en de tarieven te
verstrekken. Deze taak kan niet worden uitbesteed aan producenten, invoerders van buitenlands aardgas,
BIJLAGE 3. AAN STATUTEN IVEG

leveranciers, tussenpersonen of met die ondernemingen verbonden of geassocieerde ondernemingen;
q. de dienstverlening ten aanzien van de netgebruikers, waaronder de behandeling van aansluitingsaanvragen en
klachten;
r. het opstellen van reglementen en contracten inzake aansluitingen, toegang, verkavelingen en het proces voor
de totstandkoming ervan met het oog op de goedkeuring ervan door de Opdrachthoudende vereniging alsook
de toepassing van deze reglementen en contracten;
s. in het algemeen, en waar mogelijk, het vrijwaren en beschermen van de rechten en de rechtspositie van de
Opdrachthoudende vereniging, hetgeen tevens het optreden als eiser en verweerder of als tussenkomende
partij in gerechtelijke procedures omvat (de Opdrachthoudende vereniging behoudt evenwel de mogelijkheid
in eigen naam de procedure te voeren wanneer dit aangewezen is);
t. het in eigen naam en voor rekening van de distributienetbeheerders, of in naam en voor rekening van de
distributienetbeheerders of in eigen naam en voor eigen rekening, aanvragen en bekomen van vergunningen
van welke aard dan ook.
u. het uitvoeren van onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten;
v. het behandelen van aanvraagdossiers voor subsidies en premies;
w. het beheer van de fondsen door de Opdrachthoudende vereniging toegekend met het oog op de uitvoering
van onderhavige overeenkomst;
x. het voorbereiden en beheren van kredieten en andere financieringsvormen voor de activiteiten van de
Opdrachthoudende vereniging, daaronder begrepen maar niet beperkt de uitgifte van obligaties en andere
schuldbewijzen;
y. in uitvoering van de bijzondere bevoegdheidsdelegatie alle handelingen met betrekking tot de onroerende
verrichtingen met inbegrip van het verlijden van de notariële akten in naam en voor rekening van de
Opdrachthoudende vereniging.
• specifiek voor de strategische participaties, de financieringen van de voormalige financieringsvereniging en het
beheer van de Gouden aandelen:
a. het instaan voor het beheer van de Strategische participaties;
b. het verzorgen en opvolgen van andere financieringen die door de voormalige financieringsvereniging vόόr 1
januari 2018 zijn verstrekt aan de deelnemende gemeenten met het oog op de verwerving van aandelen Ae
en Ag en/of het realiseren van investeringen die voorzien zijn in hun budget, alsook het beheer van de
Gouden aandelen met de daaraan verbonden rechten.
• Specifiek voor het netbeheer elektriciteit, aardgas en warmte:
a. de behandeling en opvolging namens de Opdrachthoudende vereniging van de aanvragen inzake aanwijzing
als netbeheerder;
b. het vertegenwoordigen van de Opdrachthoudende vereniging in alle discussies en onderhandelingen met de
bevoegde regulator over de tarievendossiers;
c. het aanvragen, begeleiden en opvolgen van subsidies voor netinvesteringen;
d. het opmaken, beheren en in stand houden van inventarisaties, databanken en modelleringen van de netten;
e. het nodige overleg en afstemming met de beheerders van de transmissie- en vervoernetten (Elia en Fluxys);
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f. het nodige overleg en afstemming met de beheerders van de wegen (Agentschap Infrastructuur, Afdeling
Wegen en Verkeer) bij de uitbouw en het beheer van de netten;
g. het beheer van de toegangsregisters;
h. het instaan voor de opname van de meterstanden bij de distributienetgebruikers, het beheer, de bewaring,
de bewerking, de validatie van deze gegevens, het opstellen van allocatie- en reconciliatiegegevens en het
bezorgen van genoemde gegevens aan de betrokken marktpartijen;
i. het opstellen en tot uitvoering brengen van de actieplannen inzake de sociale en ecologische
openbaredienstverplichtingen met inbegrip van de contacten met lokale adviescommissies (LAC’s) en
OCMW’s;
j. het opstellen en tot uitvoering brengen van de REG-actieplannen;
k. het ontwikkelen en verlenen van EDLB-diensten/ESCO-diensten;
l. het opstellen van statistieken inzake exploitatie, het ter beschikking stellen van de gegevens voor de
rapportering aan de regulatoren;
m. het vertegenwoordigen van de Opdrachthoudende vereniging en de bij hen aangesloten gemeenten in de
verschillende energiegerelateerde overleg- en adviesorganen, samenwerkingsverbanden en federaties
(Synergrid, VRN, Atrias, …).
• Specifiek voor de rioleringsactiviteit:
a. de voorbereiding en onderhandeling namens de Opdrachthoudende vereniging van de overeenkomsten
inzake saneringsbijdragen en -vergoedingen met de drinkwatermaatschappijen;
b. het aanvragen, begeleiden en opvolgen van subsidies voor riolerings- en aanverwante projecten;
c. het opmaken, beheren en in stand houden van inventarisaties, databanken, modelleringen van
rioleringsstelsels;
d. het adviseren en controleren van alle gewenste en verplichte riolerings- en waterbeheersingswerken op
privé-domein;
e. het vertegenwoordigen van de Opdrachthoudende vereniging en de bij hen aangesloten gemeenten in de
verschillende bovengemeentelijke riolerings- en/of watergerelateerde overleg- en adviesorganen;
f. het nodige overleg en afstemming met de beheerder van het bovengemeentelijke riolerings- en
collectorenstelsel (Aquafin) bij de uitbouw en het beheer van het gemeentelijke rioleringsstelsel;
g. het nodige overleg en afstemming met de beheerders van bovengemeentelijke waterstelsels (provincie,
VMM, Dienst voor de Scheepvaart, NV Waterwegen en Zeekanaal, NV De Scheepvaart, Wateringen en
Polders,…) bij de uitbouw en het beheer van het gemeentelijke rioleringsstelsel;
h. het nodige overleg en afstemming met de beheerders van bovengemeentelijke wegbeheerders (Agentschap
Infrastructuur, Afdeling Wegen en Verkeer) bij de uitbouw en het beheer van het bovengemeentelijke
rioleringsstelsel.
• Specifiek voor de kabelactiviteit:
a. de uitvoering namens de Opdrachthoudende vereniging van de overeenkomsten met telecomoperatoren;
b. de vertegenwoordiging van de Opdrachthoudende vereniging in discussies en onderhandeling met Telenet
over de uitvoering van de overeenkomsten met telecomoperatoren;
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c. de uitbouw en dienstverlening van de zgn. LIPIS-diensten;
d. het afsluiten en uitvoeren van overeenkomsten voor terbeschikkingstelling van masten, kabels en vezels die
deel uitmaken van het kabelnet aan derden.

ARTIKEL 12
Fluvius System Operator cvba wordt belast met de communicatie in naam van de Opdrachthoudende vereniging.
Fluvius System Operator cvba schikt zich naar de richtlijnen van de raad van bestuur van de Opdrachthoudende vereniging in verband met de communicatie omtrent de Opdrachthoudende vereniging. De personeelsuniformen worden
voorzien van de naam of het embleem van Fluvius System Operator cvba.
In verband met de communicatie is Fluvius System Operator cvba belast met de uitvoering van de verrichtingen van de
Opdrachthoudende vereniging ter voorlichting van het publiek en ter beantwoording van de vragen van de gebruikers
van het distributienet en dit in overeenstemming met de richtlijnen van de raad van bestuur van de Opdrachthoudende
vereniging. Bij de Opdrachthoudende vereniging worden vooraf onder meer de voorstellen ingediend inzake de
informatiecampagnes en de Opdrachthoudende vereniging is bevoegd om zich in dit verband over de desbetreffende
modaliteiten en kosten uit te spreken, om het even of deze campagnes nu door Fluvius System Operator cvba zelf dan
wel door derde organismen worden verwezenlijkt. De informatieverstrekking aan de openbare instanties, sectoriële
organismen en de betrekkingen met de pers worden op specifieke wijze door de raad van bestuur van de Opdrachthoudende vereniging geregeld.
Fluvius System Operator cvba kan de contacten met de eindafnemers niet uitbesteden aan elektriciteits- en
aardgasproducenten, invoerders van buitenlands aardgas, houders van een leveringsvergunning voor elektriciteit of gas
of tussenpersonen of met die ondernemingen verbonden of geassocieerde ondernemingen.

ARTIKEL 13
In geval van hoogdringendheid is Fluvius System Operator cvba gemachtigd te handelen zonder te wachten op het
besluit van de raad van bestuur desgevallend de regionale bestuurscomités van de Opdrachthoudende vereniging. In
voorkomend geval handelt zij op eigen verantwoordelijkheid tot op het ogenblik dat zij formeel de goedkeuring van de
raad van bestuur desgevallend de regionale bestuurscomités verkrijgt. Telkens wordt de kwestie binnen de kortst
mogelijke tijd bij de raad van bestuur desgevallend de regionale bestuurscomités aanhangig gemaakt en dient de hoogdringendheid te worden gerechtvaardigd.

ARTIKEL 14
De uitgaven van Fluvius System Operator cvba worden aan de Opdrachthoudende vereniging aangerekend via een
beheersfactuur die minstens op maandbasis wordt opgesteld.

ARTIKEL 15
De uitgaven voor het vastliggend en de administratie- en exploitatie-uitgaven van het net worden rechtstreeks aan de
Opdrachthoudende vereniging aangerekend telkens dit mogelijk is in het kader van de algemene principes omschreven
in artikel 7 van onderhavige bijlage.
De onrechtstreekse administratie- en exploitatie-uitgaven worden haar aangerekend naar evenredigheid of forfaitair te
bepalen bij overeenkomst. De uitgaven van diensten die het voorwerp uitmaken van onrechtstreekse aanrekening
worden aan dezelfde regels onderworpen als de diensten die het voorwerp uitmaken van een rechtstreekse aanrekening.
De in rekening gebrachte wedden en lonen omvatten alle wettelijke en buitenwettelijke werkelijke betaalde lasten ten
gunste van het personeel, dat rechtstreeks of onrechtstreeks bij de exploitatie van de Opdrachthoudende vereniging
betrokken is.
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De uitgaven van Fluvius System Operator cvba worden aangerekend via een maandelijkse beheersfactuur, betaalbaar na
dertig (30) dagen.

ARTIKEL 16
Alle taksen en belastingen, onder meer de btw, voortvloeiend uit het toepassen van onderhavige bepalingen, zijn ten
laste van de Opdrachthoudende vereniging.

ARTIKEL 17
Overeenkomstig de wettelijke en de decretale regelgeving en de richtlijnen van de bevoegde regulator maken de werken
en investeringen het voorwerp uit van een jaarlijks programma, dat deel uitmaakt van een vooruitzicht over drie jaar.
Dit vooruitzicht wordt jaarlijks herzien.
Na raadpleging van de deelnemende gemeenten bezorgt de raad van bestuur het jaarlijks programma aan de
buitengewone algemene vergadering van de Opdrachthoudende vereniging overeenkomstig artikel 24 punt 7 van
onderhavige statuten om het voor het begin van het betrokken boekjaar te kunnen vastleggen. Het is vergezeld van een
previsionele staat van uitvoering betreffende het lopend boekjaar.
De programma's en staten worden derwijze opgedeeld dat elk bijzonder werk er individueel op voorkomt, alsook de
eventuele technische weerslag die een bepaald werk op een ander werk heeft. Voor elke post worden de vooropgestelde
hoeveelheden en kosten gestaafd, die tot de globale ramingen leidden.
Tezelfdertijd wordt een financieel-economische studie ingediend aangaande de te voorziene gevolgen van het
programma (financiële behoeften, kapitaalverhoging, weerslag op de resultaten, ...). Deze studie vermeldt zo nodig de
gevolgen voor de komende boekjaren.
Op grond van deze verschillende elementen die door Fluvius System Operator cvba voorgelegd worden, legt de raad
van bestuur het jaarlijks programma vast.
De programmawijzigingen die in de loop van het boekjaar noodzakelijk mochten blijken, worden aan de raad van
bestuur voorgelegd onder dezelfde voorwaarden, behoudens hoogdringendheid. In dit laatste geval handelt Fluvius
System Operator cvba op eigen verantwoordelijkheid en kan zij er slechts bij besluit van de raad van bestuur van
ontheven worden. De hoogdringendheid moet zij staven.
De eventuele gevolgen van de programmawijzigingen worden in voorkomend geval onmiddellijk meegedeeld aan de
betrokken gemeenten.
Meer algemeen treft Fluvius System Operator cvba alle maatregelen nodig om de werken te coördineren met die van
andere openbare diensten teneinde de nadelen voor de bevolking en het dubbel gebruik in de hoogst mogelijke mate te
beperken.
In overeenstemming met de richtlijnen van de bevoegde regulator en in functie van de behoeften van rapportering door
de Opdrachthoudende vereniging aan de bevoegde regulator wordt periodiek aan de raad van bestuur via Fluvius
System Operator cvba een staat van uitvoering, uitgedrukt in hoeveelheden en kosten, voorgelegd. Dezelfde gegevens
worden meegedeeld in de previsionele staat, voorgelegd ter staving van het nieuwe programma. Tenslotte wordt een
jaarverslag uitgebracht volgend op het einde van het boekjaar. Deze diverse staten worden op dezelfde manier
gepresenteerd als de programma's en zijn vergezeld van de gebeurlijke noodzakelijke verantwoordingen.

*** * ***
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