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op 7 november 2003, goedgekeurd bij besluit van 1 maart 2004 van de
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laatste lid, artikel 25, §10, en artikel 28, welke behouden blijven
zoals in oorspronkelijke statuten voorzien; en
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op 15 december 2017, bij uittreksel bekendgemaakt in de bijlagen tot
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Lijst afgesloten op 20 december 2017.
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STATUTEN
HOOFDSTUK I. - Deelnemers, naam, doel, zetel en duur
Artikel 1.
De dienstverlenende vereniging (hierna aangeduid als "de vereniging")
draagt de naam "Cipal".
Artikel 2.
Naast gemeenten en provincies kunnen uitsluitend aan de vereniging
deelnemen:
autonome gemeentebedrijven,
openbare
centra
voor
maatschappelijk welzijn en hun verenigingen, in zoverre die uitsluitend
uit openbare rechtspersonen bestaan, en andere samenwerkingsverbanden,
opgericht volgens de bepalingen van het Vlaams Decreet van 6 juli 2001
houdende de intergemeentelijke samenwerking (hierna aangeduid als "het
decreet"), politiezones, hulpverleningszones, alsook
elke andere
persoon waarvan de deelname decretaal is toegestaan.
Voor de toepassing van het decreet worden de autonome gemeentebedrijven
gelijkgesteld met de gemeenten wanneer het gaat om de hoedanigheid, de
onverenigbaarheden en de informatieplicht van de door hen te benoemen
of voor te dragen mandatarissen, de aanwezigheids- en stemvereisten en
het voorzitterschap van de verschillende organen.
De nauwkeurige aanduiding van de deelnemers, hun inbreng en hun
verbintenissen is opgenomen in het deelnemersregister, dat aan
onderhavige statuten als bijlage is toegevoegd.
Het deelnemersregister wordt door
de
raad
van
bestuur
in
overeenstemming gebracht met de ter zake genomen besluiten, zonder dat
dit evenwel als een statutenwijziging kan worden beschouwd met de
bijhorende regels en formaliteiten vandien.
Artikel 3.
De vereniging heeft de rechtsvorm van een dienstverlenende vereniging
in de zin van het decreet.
Zij is onderworpen aan de bepalingen van het decreet. Voor al wat niet
uitdrukkelijk geregeld is door het decreet, zijn de bepalingen van het
wetboek van vennootschappen die gelden voor de vennootschapsvorm van de
van
vennootschap
met
beperkte aansprakelijkheid,
cooperatieve
toepassing.
Overeenkomstig artikel 11 van het decreet is de vereniging een
publiekrechtelijke rechtspersoon en hebben haar verbintenissen geen
handelskarakter.
Artikel 4.
De vereniging heeft tot doel de studie, de organisatie en de
§1.
promotie van de informatie- en communicatietechnologie en de toepassing
ervan ten behoeve van haar deelnemers.
Zij mag alle verrichtingen doen die
eerste lid bepaalde beleidsdomein.
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verband houden met

het in

het

§2.
De deelnemers hebben de mogelijkheid om via een systeem van
exclusieve dienstverlening beroep te doen op de vereniging. Een lijst
met een overzicht van de aard en de duur van de exclusieve
dienstverlening
die
door
de
deelnemers aan
de
vereniging
is
toevertrouwd, wordt bijgehouden op de zetel van de vereniging.
Artikel 4bis.
§1. De vereniging mag, onverminderd andere wettelijke of decretale
bepalingen, deelnemen in publiekrechtelijke en privaatrechtelijke
rechtspersonen die zelf niet de rechtsvorm van de vereniging hebben
aangenomen, voorzover het maatschappelijk doel van deze rechtspersonen
overeenstemt met de eigen doelstellingen en voorzover de wetgeving op
de overheidsopdrachten waar toepasselijk wordt nageleefd.
Het besluit daartoe wordt genomen door de algemene vergadering op grond
van een door de raad van bestuur opgemaakt verslag dat het belang van
de deelneming aantoont.
De deelneming is onderworpen aan de voorwaarde dat aan de vereniging
minstens één mandaat van bestuurder in de bedoelde rechtspersonen wordt
toegekend. Betreft het slechts één mandaat dan komt voor dat mandaat
uitsluitend een op voordracht van een gemeentelijke deelnemer benoemde
bestuurder in aanmerking.
De
van de
vertegenwoordigers
vereniging binnen
de
rechtspersonen brengen verslag uit in de raad van bestuur.

bedoelde

De eventuele vergoedingen komen toe aan de vereniging; een uitzondering
hierop vormen de presentiegelden die aan de door of namens de
vereniging benoemde bestuurder(s) in deze rechtspersonen worden
toegekend.
§2. De vereniging kan overeenkomstig de ter zake geldende decretale
voorschriften in eigen naam en voor eigen rekening overgaan tot de
onteigeningen die noodzakelijk zijn voor de verwezenlijking van haar
doelstellingen.
§3. De vereniging kan bij gemotiveerd besluit van de raad van bestuur
leningen aangaan en giften of toelagen ontvangen. De vereniging kan bij
gemotiveerd besluit van de raad van bestuur persoonlijke en zakelijke
zekerheden (in de meest ruime zin van het woord) stellen voor de
verbintenissen van derden waaronder begrepen de publiekrechtelijke en
privaatrechtelijke ondernemingen waarin zij deelneemt.
§4. De vereniging is bij Koninklijk besluit van 27 oktober 1986 (B.S.
van 27 november 1986) erkend als informaticacentrum voor het uitvoeren
van opdrachten bij het Rijksregister van de natuurlijke personen.
Artikel 5.
De zetel van de vereniging is gevestigd te 2440 Geel, Winkelom 4. De
zetel kan bij besluit van de algemene vergadering worden overgebracht
naar enige andere plaats, voorzover gelegen op het grondgebied van een
deelnemende gemeente in een gebouw dat hemzelf of een deelnemende
gemeente toebehoort.
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Artikel 6.
De vereniging werd opgericht voor een termijn van dertig jaar, met
aanvang op de datum van haar oprichting, zijnde 2 april 1979. Bij
besluit van de buitengewone algemene vergadering van 19 december 2008
werd de duur van de vereniging verlengd voor een termijn van 18 jaar
tot 1 april 2027. Tijdens de duur van de vereniging is geen uittreding
mogelijk.
Na afloop van de in dit artikel bepaalde duur kan de vereniging
opeenvolgende keren verlengd worden voor een termijn die telkens niet
langer mag zijn dan achttien jaar.
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. De daartoe strekkende gemeenteraadsbeslissingen worden bij het
verslag van de algemene vergadering gevoegd en zijn gebaseerd op een
onderzoek, eventueel vergelijkend in de mate dat er zich verschillende
beheersvormen reëel aanbieden.
Uiterlijk negentig kalenderdagen voor de algemene vergadering die
beslist over de verlenging wordt de agenda door de raad van bestuur aan
alle deelnemers toegezonden.
De deelnemers die niet wensen te verlengen, kunnen daartoe niet
verplicht worden en houden op deel uit te maken van de vereniging op
het einde van het jaar waarin tot de verlenging door de algemene
vergadering is beslist. Vooraf leggen zij hun daartoe strekkende
beslissing voor die wordt gevoegd bij het verslag van de algemene
vergadering. Ze moeten
de
door hen
aangegane contractuele
verbintenissen naleven, maar zijn voor
het overige
geen
schadevergoeding verschuldigd. De drie laatste leden van artikel 37 van
het decreet zijn op hen van toepassing.
Deelnemers die nalaten over de verlenging te beslissen of hun
beslissing mee te delen, worden geacht verder deel uit te maken van de
vereniging.
Indien de duur van de vereniging verstrijkt in de loop van het jaar
waarin
de
verkiezingen voor
een
algehele vernieuwing
van de
gemeenteraden worden georganiseerd, wordt over de verlenging pas
daaropvolgende jaar, zowel
door
de
betrokken
beslist
in
het
gemeenteraden als door de eerste algemene vergadering in de loop van
dat jaar. Zolang wordt de oorspronkelijke duurtijd verlengd.
De vereniging mag slechts verbintenissen aangaan voor een termijn die
haar duur overschrijdt voor zover die verbintenissen kunnen nagekomen
worden door haar inkomsten, reserves, vast beloofde subsidies of vooraf
geplaatste kapitalen.

Artikel 7.
De toetreding van een nieuwe deelnemer is afhankelijk van een daartoe
strekkende beslissing van het daartoe bevoegde orgaan, dat in het geval
van gemeenten of provincies wordt genomen op basis van een onderzoek,
eventueel vergelijkend in de mate er zich verschillende beheersvormen
reëel aanbieden. Een toetredingsbeslissing kan niet genomen worden in
de loop van het jaar waarin verkiezingen voor een algehele vernieuwing
van de gemeenteraden worden georganiseerd.
Deze beslissing dient door de algemene vergadering van de vereniging te
worden aanvaard. Aan een toetreding kan geen terugwerkende kracht
worden verleend.
Artikel 8.
Een deelnemer kan door de algemene vergadering worden uitgesloten
wegens behoorlijk vastgestelde niet-naleving van zijn verbintenissen
ten opzichte van de vereniging.
Indien de raad van bestuur van mening zou zijn dat er omstandigheden
bestaan
die de
uitsluiting
van
een
deelnemer zouden kunnen
rechtvaardigen, brengt hij de betrokken deelnemer daarvan bij een ter
post aangetekend schrijven op de hoogte, met het verzoek zijn
opmerkingen binnen één maand na datum van verzending van het bedoelde
aangetekend schrijven schriftelijk aan de raad van bestuur te willen
richten, bij een ter post aangetekend schrijven gericht aan de
voorzitter van de raad van bestuur.
Na de schriftelijke opmerkingen van de betrokken deelnemer te hebben
ontvangen, of, bij gebreke van dergelijke opmerkingen binnen de in de
voorgaande alinea bedoelde termijn, na het verstrijken van zulke
termijn, gaat de raad van bestuur over tot de bijeenroeping van een
buitengewone algemene vergadering. De oproeping gaat in voorkomend
geval vergezeld van de schriftelijke opmerkingen van de betrokken
deelnemer.
Indien de betrokken deelnemer daarom verzoekt in het geschrift dat zijn
opmerkingen bevat, wordt hij ter algemene vergadering gehoord. De
gedurende de bedoelde hoorzitting geformuleerde standpunten, vragen en
antwoorden, worden opgetekend in een proces-verbaal dat na afloop van
de hoorzitting door het bureau van de algemene vergadering en de
betrokken deelnemer wordt ondertekend.
De algemene vergadering beraadslaagt met inachtneming van de gewone
regels inzake quorum, met dien verstande dat geen rekening wordt
gehouden met de deelnemer waarvan de uitsluiting wordt voorgesteld.
De beslissing tot uitsluiting dient een meerderheid van twee derden te
verwerven van de geldig uitgebrachte stemmen, zowel globaal als van de
vertegenwoordigers van de gemeentelijke deelnemers, onthoudingen niet
meegeteld, en met dien verstande dat geen rekening wordt gehouden met
de deelnemer waarvan de uitsluiting wordt voorgesteld.
De beslissing tot uitsluiting wordt met redenen omkleed en wordt, samen
met het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering, door
de voorzitter van de raad van bestuur bij een ter post aangetekend
schrijven ter kennis gebracht van de uitgesloten deelnemer.
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De
beslissing
tot
uitsluiting
wordt
niet aangemerkt als een
statutenwijziging met de bijhorende regels en formaliteiten vandien.
Artikel 9.
De deelnemer die op enig decretaal toegestaan moment uit de vereniging
treedt (hierna ook de "uittredende" deelnemer) of de uitgesloten
deelnemer (hierna ook de "uitgesloten" deelnemer) kan de vereffening
van de vereniging niet vorderen.
De uittredende deelnemer kan enkel aanspraak maken op zijn aandeel aan
nominale waarde in de vereniging zoals dat blijkt uit de balans van het
boekjaar waarin deze uittreding heeft plaatsgehad.
De uitgesloten deelnemer zal geen aanspraak kunnen maken op enig deel
van het maatschappelijk bezit, maar slechts op de door hem verrichte
kapitaalplaatsing en zulks binnen de termijn te bepalen bij de
uitsluiting en uiterlijk op eenendertig december van het tweede
kalenderjaar dat volgt op de uitsluiting. De terugbetaling geschiedt
eerst na vereffening van alle schulden of andere lasten van de
uitgesloten deelnemer ten overstaan van de vereniging.
Gedurende de voor de terugbetaling bepaalde termijn zal de terug te
betalen som ten gunste van de uittredende of uitgesloten deelnemer geen
interest opbrengen.
Artikel 10.
De beëindiging van het deelnemerschap van de uittredende of de
uitgesloten deelnemer blijkt uit
de
vermelding ervan in
het
deelnemersregister naast de naam van de uittredende of uitgesloten
deelnemer. De raad van bestuur brengt het deelnemersregister in
overeenstemming met de ter zake genomen besluiten, zonder dat dit
evenwel als een statutenwijziging kan worden beschouwd met de
bijhorende formaliteiten vandien.
HOOFDSTUK II. - Maatschappelijk kapitaal
Artikel 11.
Het maatschappelijk kapitaal is samengesteld uit ondeelbare aandelen
van honderd vijfentwintig euro elk, het vaste gedeelte bedraagt honderd
vijftigduizend euro.
Het
maatschappelijk kapitaal
wordt
niet
geïndexeerd en is veranderlijk voor wat het vaste gedeelte te boven
gaat.
Artikel 12.
De
aandelen kunnen door de
deelnemers-gemeenten en de andere
deelnemers-publiekrechtelijke rechtspersonen slechts onder mekaar
worden overgedragen mits de raad van bestuur daarmee instemt, voor
zover deze overdracht geen afbreuk doet aan de waarborg voor de goede
uitvoering van de aangegane verbintenissen en, wat de gevolgen van de
samenvoeging of de splitsing van gemeenten betreft, mits de wettelijke
beschikkingen ter zake in acht worden genomen.
De

aandelen kunnen slechts worden

overgedragen

aan

of

overgaan

op

derden die behoren tot de in artikel 2 vermelde categorieën van
mogelijke deelnemers, mits toestemming van de algemene vergadering,
conform artikel 7 gegeven op het ogenblik waarop deze de betrokken
derden aanvaardt als deelnemer van de vereniging.
Artikel 13.
De bedragen die bij de toetreding moeten worden onderschreven
door de deelnemers, worden bepaald door de algemene vergadering.
§2. Het maatschappelijk kapitaal wordt bij de plaatsing volledig in
speciën gestort. De algemene vergadering kan evenwel ook, ten belope
van een door haar aanvaard bedrag, de inbreng in kapitaal aanvaarden
van andere materiële of immateriële goederen die dienstig zijn voor het
realiseren van de doelstellingen van de vereniging, zoals onder meer
meubilair, programma's, cliënteel, know-how en lopende verbintenissen
voor zover deze naar economische maatstaven kunnen worden gewaardeerd,
met uitsluiting van verplichtingen tot het verrichten van werk of
diensten. Die andere materiële of immateriële inbrengen worden
gewaardeerd op grond van een verslag van de commissaris.
§3.
In elk jaar dat volgt op het jaar van de verkiezingen voor een
algehele vernieuwing van de gemeenteraden, kan door de raad van bestuur
besloten worden om het kapitaal te verhogen met het oog op de correctie
van de verhoudingen tussen de aandelen die de verschillende deelnemers
aanhouden.
§1.

Artikel 14.
De deelnemers zijn slechts gehouden tot beloop van de aandelen die zij
onderschreven hebben. Zij zijn niet hoofdelijk aansprakelijk onder
elkander noch tegenover de vereniging.

HOOFDSTUK III. - Bestuur en toezicht
A. Bestuur:

Artikel 15.
De vereniging wordt bestuurd door een raad van vijfentwintig
bestuurders, door de algemene vergadering benoemd op voordracht van de
deelnemers. Bij die voordracht moet er mee rekening gehouden worden dat
de vereniging zich bij de samenstelling van haar bestuursorganen moet
schikken naar de vereisten inzake pluralisme, die door de bevoegde
overheid worden gesteld. Bij die voordracht dient tevens rekening
gehouden te worden met de onverenigbaarheden voorzien in het decreet,
met dien verstande dat de onverenigbaarheid tussen het mandaat van
bestuurder van de vereniging en lid van een bestuurs- of controleorgaan
in een privaatrechtelijke rechtspersoon die activiteiten uitoefent in
dezelfde beleidsdomeinen als de vereniging, zoals voorzien in artikel
48 van het decreet, niet geldt opzichtens de mandaten als lid van een
bestuurs- of controleorgaan in de privaatrechtelijke rechtspersonen
waar de vereniging overeenkomstig artikel 4bis, §1 hierboven in
deelneemt.

§1.

Alleen natuurlijke personen kunnen lid zijn van de raad van bestuur.
§2.

De algemene vergadering zal de mandaten in de raad van bestuur
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als volgt toewijzen:
drie mandaten aan personen voorgedragen door de deelnemersprovincies;
- twintig mandaten aan personen voorgedragen door de deelnemersgemeenten;
- twee mandaten aan personen voorgedragen door de deelnemers-OCMW's
en/of de overige deelnemers.
De bestuurders vertegenwoordigen alle deelnemers.
-

Indien één of meerdere van de mandaten niet wordt ingevuld, doet de
groep aan wie het voordrachtrecht toekwam voor elk niet-ingevuld
mandaat één andere voordracht. De nieuwe kandidaat woont als waarnemer
de vergaderingen van de raad van bestuur bij tot de eerstvolgende
algemene vergadering waaraan de benoeming wordt voorgelegd.
§3. Indien de gemeenteraad kandidaat-bestuurders voordraagt die geen
lid zijn van de gemeenteraad of van een districtsraad van de betrokken
gemeente, maar van wie de deskundigheid met betrekking tot de statutair
bepaalde doelstellingen manifest aantoonbaar is, wordt deze voordracht
uitdrukkelijk gemotiveerd. In dat geval is de onverenigbaarheid van het
mandaat van bestuurder met de functie van werknemer van een aangesloten
bestuur, voorzien in artikel 48 van het decreet, niet van toepassing.
§4. De benoeming van de bestuurders gebeurt bij geheime stemming,
volgens de procedure neergeschreven in het huishoudelijk reglement van
de algemene vergadering.
Artikel 15bis.
Aan de vergaderingen van de raad van bestuur wordt deelgenomen
§1.
door ten hoogste drie rechtstreeks door verschillende deelnemersgemeenten aangeduide afgevaardigden, die lid zijn met raadgevende stem.
Iedere deelnemende gemeente heeft het recht, tot lid van de raad van
bestuur met raadgevende stem, een gemeenteraadslid aan te duiden,
verkozen 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, en
deze aanduiding voor te leggen 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 deelnemers-gemeenten gevestigd op dit recht.
De betreffende gemeenteraadsbeslissingen moeten uiterlijk vijf volle
dagen vóór de algemene vergadering op de zetel van de vereniging worden
ingediend. De algemene vergadering mag eventueel bij een algemene
allen,
laattijdig
neergelegde
gelijk
voor
de
maatregel,
gemeenteraadsbeslissingen aanvaarden.
Indien het aantal gemeenten dat van dit recht gebruik maakt ten hoogste
algemene vergadering akte
van de
neemt
de
drie bedraagt,
gemeenteraadsbeslissingen en wonen de aldus aangeduide leden met
raadgevende stem vanaf dat ogenblik de zittingen van de raad van
bestuur bij.
Bij verlies van het mandaat van een overeenkomstig de voorgaande alinea
aangeduid lid met raadgevende stem vóór het verstrijken van de duur

bepaald in de zevende alinea van dit artikel, heeft de gemeente die de
oorspronkelijke aanduiding heeft verricht, het recht onmiddellijk in de
vervanging
te
voorzien bij gemeenteraadsbeslissing.
Het
aldus
aangeduide lid wordt opgenomen in de eerstvolgende raad van bestuur en
voltooit het mandaat van zijn voorganger.
Indien het aantal gemeenten dat van het in de eerste alinea van dit
artikel bepaalde recht gebruik maakt, meer dan drie bedraagt, neemt de
algemene vergadering akte van de gemeenteraadsbeslissingen en bepaalt
zij de rangorde van de aangeduide leden met raadgevende stem in
afdalende volgorde als volgt:

tenminste één aangeduid lid per provincie, waarvan minstens 10
gemeenten lid zijn van de vereniging;
in tweede instantie komen de leden aan bod die aangeduid werden door
de gemeenten die niet vertegenwoordigd zijn in de raad van bestuur
door een op hun voordracht benoemd bestuurder;
- vervolgens komen de leden aan bod die met eenparigheid van stemmen
door hun gemeenteraad aangeduid werden;
- in ondergeschikte orde gelden als daaropvolgende criteria in
volgorde van afnemend belang:
1. de ononderbroken dienstanciënniteit in de betrokken gemeenteraad
waarbij voorrang gegeven wordt aan de aangeduide leden met de hoogste
anciënniteit,
2. de leeftijd waarbij voorrang gegeven wordt aan in eerste instantie
de oudste aangeduide leden in jaren die de leeftijd van zestig jaar
niet bereikt hebben, in tweede instantie aan de jongste aangeduide
leden die de leeftijd van zestig jaar hebben bereikt.
De eerste drie volgens deze rangorde aangeduide leden met raadgevende
stem wonen vanaf dat ogenblik de zittingen van de raad van bestuur bij.
Bij verlies van het mandaat van een overeenkomstig de voorgaande alinea
aangeduid lid met raadgevende stem vóór het verstrijken van de duur
bepaald in de zevende alinea van dit artikel, 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. Indien evenwel
geen vervanging mogelijk is ingevolge het ontbreken van opvolgers in de
oorspronkelijke rangorde, maakt de eerstvolgende algemene vergadering
een nieuwe rangorde op volgens de criteria bepaald in de voorgaande
alinea, aan de hand van nieuwe gemeenteraadsbeslissingen tot aanduiding
van leden met raadgevende stem, door de gemeenten die daartoe gebruik
maken van het in de eerste alinea van dit artikel bepaalde recht,
waarop hun aandacht gevestigd wordt in de oproeping voor de algemene
vergadering. De toekenning en uitoefening van de mandaten gebeurt op de
wijze als bepaald in deze alinea.
De duur van het mandaat van lid met raadgevende stem bedraagt zes jaar.
Het is
hernieuwbaar.
Het
eindigt onmiddellijk na de algemene
vergadering die overgaat tot de samenstelling van de raad van bestuur
na de algehele vernieuwing van de gemeenteraden.
De bepalingen van artikel 17, §2 van de statuten zijn van toepassing op
de leden van de raad van bestuur met raadgevende stem.
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De leden met raadgevende stem worden geacht ontslagnemend te zijn bij
vrijwillig ontslag en bij afzetting waartoe wordt beslist door de
gemeenteraad die hen heeft afgevaardigd.
Artikel 16.
§1. Het mandaat van bestuurder heeft een duur van zes jaar. Het is
hernieuwbaar.
§2.

De bestuurders worden geacht ontslagnemend te zijn:

bij vrijwillig ontslag uit de raad van bestuur van de vereniging;
bij afzetting door de algemene vergadering.
In de voorgaande gevallen stelt de raad van bestuur op voordracht van
de deelnemer die de te vervangen bestuurder heeft voorgedragen een
voorlopige vervanger aan tot na de eerstvolgende algemene vergadering
die een nieuwe bestuurder aanduidt.
Alle bestuurders zijn van rechtswege ontslagnemend bij verlies van hun
openbaar mandaat, 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, voorzover de raden van de deelnemende
hun nieuwe
besturen die de voordracht moeten doen, reeds in
samenstelling vergaderd hebben. Is dat niet het geval, dan worden de
betrokken
nieuwe bestuurders benoemd
door
de
eerstvolgende
jaarvergadering, die tevens kwijting verleent aan de bestuurders die
in
waren
en die
tot
dan de
het
voorgaande jaar
functie
verantwoordelijkheid blijven dragen overeenkomstig artikel 17, §1
hierna.
Ingeval een bestuurder zijn mandaat verliest vóór het verstrijken
§3.
van de duur ervan, voltooit de bestuurder die ter vervanging wordt
aangesteld de termijn van dit mandaat.
Artikel 17.
bestuurders zijn niet persoonlijk gebonden
door
de
§1. De
verbintenissen van de vereniging. De bestuurders zijn overeenkomstig
het gemeen recht verantwoordelijk voor de vervulling van de taak die
hun is opgedragen en zijn aansprakelijk zonder hoofdelijkheid voor de
tekortkomingen in de normale uitoefening van hun bestuur.
§2. Het is elke bestuurder verboden :
1. aanwezig te zijn bij een beraadslaging of besluit over zaken
waarbij hij een rechtstreeks belang heeft, of waarbij zijn bloedof 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
en
kandidaten, benoemingen, afzettingen
voordracht
van
schorsingen;
2. rechtstreeks of onrechtstreeks deel te nemen aan overeenkomsten

afgesloten met de vereniging;
3. als advocaat, notaris of zaakwaarnemer op te treden in tegen de
vereniging ingestelde rechtsgedingen. Het is hem verboden, in
dezelfde hoedanigheid ten behoeve van de vereniging te pleiten,
raad te geven of op te treden in enige betwiste zaak, tenzij dit
kosteloos gebeurt;
4. op te treden als raadsman van een personeelslid in tuchtzaken.
Artikel 18.
De raad van bestuur kiest in zijn schoot een voorzitter, drie
ondervoorzitters en een secretaris. De voorzitter en minstens één
ondervoorzitter worden gekozen tussen de op voordracht van de
deelnemende
gemeenten
benoemde
bestuurders,
die
tevens
gemeenteraadslid, burgemeester of schepen van een aangesloten gemeente
zijn.

Deze mandaten zijn, behoudens ontslag door de mandataris of herroeping
de raad van bestuur, van dezelfde duur als het mandaat van
bestuurder zelf en hernieuwbaar. Indien voortijdig moet worden voorzien
in de opvolging van de voorzitter, van een ondervoorzitter of van de
secretaris, is de duur van het mandaat van de nieuwbenoemde titularis
beperkt tot de resterende duur van het mandaat van degene in wiens
plaats hij treedt.

door

Artikel 19.
De raad van bestuur vergadert telkens het belang van de vereniging
zulks vereist, op bijeenroeping door de voorzitter of, bij verhindering
van de voorzitter of indien de voorzitter weigert de raad bijeen te
roepen, op bijeenroeping door ten minste één vijfde van de bestuurders.
Behoudens in spoedgevallen worden de uitnodigingen ten minste vijf
dagen vóór de dag van de vergadering onder toevoeging van de agenda per
gewone brief of via een adequate digitale wijze van communicatie
overgemaakt. De agenda wordt opgemaakt door de voorzitter. Eén vijfde
van de bestuurders of meer kunnen de inschrijving van een punt op de
agenda eisen.
Artikel 20.
De vergaderingen van de raad van bestuur worden voorgezeten door de
voorzitter. Bij verhindering van de voorzitter wordt de vergadering
voorgezeten door de hoogst in rang geplaatste op voordracht van de
deelnemende gemeenten benoemde aanwezige ondervoorzitter, die tevens
gemeenteraadslid is of burgemeester of schepen van een aangesloten
gemeente. Bij verhindering van de voorzitter en van de op voordracht
van de deelnemende gemeenten benoemde ondervoorzitter(s), die tevens
gemeenteraadslid, burgemeester of schepen van een aangesloten gemeente
zijn, wordt de vergadering voorgezeten door de op voordracht van de
deelnemende gemeenten benoemde bestuurder, die tevens gemeenteraadslid,
burgemeester of schepen van een aangesloten gemeente is en die in de
raad van bestuur de grootste ononderbroken anciënniteit heeft. Bij
gelijke anciënniteit neemt de in leeftijd oudste bestuurder het
voorzitterschap waar.
Artikel 21.
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§1. De raad van bestuur kan alleen geldig beraadslagen en besluiten
zijn leden aanwezig
of
gewone meerderheid
van
wanneer
de
vertegenwoordigd is, zowel globaal als in de groep van de op voordracht
van de deelnemende gemeenten benoemde bestuurders. De leden met
raadgevende stem in de raad van bestuur tellen niet mee voor de
berekening van het aanwezigheidsquorum.
De besluiten worden genomen bij gewone meerderheid van de geldig
uitgebrachte stemmen, onthoudingen niet meegerekend, voor zover zij
eveneens de meerderheid hebben bekomen van de stemmen van de in de raad
aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders,die op voordracht van de
deelnemende gemeenten zijn benoemd, onthoudingen niet meegerekend.
Elke bestuurder heeft één stem. Bij staking van stemmen, onthoudingen
niet meegerekend, is het voorstel verworpen. Bij geheime stemming met
betrekking tot voordrachten van kandidaten en tot benoemingen wordt,
indien geen enkele persoon de volstrekte meerderheid behaalt, tot een
herstemming overgegaan tussen de twee kandidaten die het grootst aantal
stemmen hebben behaald; staken de stemmen bij de herstemming,
onthoudingen niet meegerekend, is de oudste in jaren voorgedragen of
benoemd.
Bij geheime stemming, die verplicht is wanneer het om personen gaat,
voordrachten
of
aangelegenheden andere
dan
betrekking tot
met
benoemingen, is bij staking van stemmen, onthoudingen niet meegerekend,
het voorstel verworpen.
§2. Ieder bestuurder kan aan een ander bestuurder, die behoort tot de
groep van de door dezelfde statutaire categorie van deelnemers benoemde
bestuurders, schriftelijk volmacht geven om hem te vertegenwoordigen
voor een welbepaalde vergadering van de raad van bestuur. De volmacht
dient ten laatste tijdens de vergadering aan de voorzitter te worden
bezorgd. Niemand kan drager zijn van meer dan één volmacht.
Artikel 22.
Wanneer het aanwezigheidsquorum, zoals bepaald in artikel 21, niet
bereikt is op de eerste vergadering, wordt een tweede vergadering
binnen de veertien dagen belegd, tijdens dewelke over de punten die
voor de tweede maal op de agenda worden gebracht kan besloten worden
ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders. De
wordt
van de tweede vergadering
uitnodiging tot het bijwonen
aangetekend verzonden en de tekst van de artikelen 21 en 22 wordt erin
vermeld. Deze bepaling geldt niet voor beslissingen inzake
statutenwijzigingen.
Artikel 23.
De bijeenkomsten van de raad van bestuur worden gehouden in de
§1.
zetel van de vereniging of in een andere op de uitnodiging vermelde
plaats. De vergaderingen van de raad van bestuur zijn niet openbaar.
De notulen van de vergadering worden aan de leden van de raad van
bestuur elektronisch ter beschikking gesteld, ten laatste samen met de

uitnodiging voor de volgende vergadering.
Na goedkeuring door de raad van bestuur worden de notulen ondertekend
door de voorzitter en de secretaris en bijgehouden in een daartoe
bestemd register.
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 en van de provincieraadsleden op de
griffie van de provinciehuizen van de aangesloten provincies. De
verplichtingen en uitzonderingen inzake openbaarheid van bestuur zijn
toepasselijk op dit inzagerecht.

§2.

De vereniging stelt met ingang van 1 januari 2014 deze notulen en
stukken, waarnaar in de notulen wordt verwezen, elektronisch ter
beschikking aan de deelnemende besturen en de deelnemende besturen
bezorgen ze aan elk van hun raadsleden die daarom verzoeken.
De op voordracht van de deelnemende gemeenten en provincies
benoemde bestuurders brengen minstens tweemaal per jaar tijdens een
openbare vergadering van de gemeenteraad of van de provincieraad die
hen heeft voorgedragen, verslag uit over de uitoefening van hun mandaat
en verstrekken toelichting bij het beleid van de vereniging. In de
gemeenten en provincies die geen bestuurder hebben voorgedragen of
waarvan de voorgedragen kandidaat niet is benoemd, wordt in dezelfde
omstandigheden de toelichting verstrekt door de voorzitter van de raad
van bestuur of de door de voorzitter daartoe gedelegeerde bestuurder.

§3.

§4. Onverminderd de verplichtingen voortvloeiend uit het collegiaal
bestuur, met name overleg en toezicht, kunnen de bestuurders de
bestuurstaken onder elkaar verdelen. De werkingsmodaliteiten van de
raad van bestuur worden neergeschreven in een bij de statuten gevoegd
huishoudelijk reglement dat gewijzigd kan worden door een eenvoudige
beslissing van de raad van bestuur.
Artikel 24.
De raad van bestuur geniet de meest uitgebreide bevoegdheid om alle
daden van beheer en beschikking te stellen, in verband met de
doelstellingen van de vereniging. Behoort tot zijn bevoegdheid al wat
niet uitdrukkelijk door het decreet en deze statuten aan de algemene
vergadering wordt toegewezen.
De raad van bestuur mag, in het kader van haar bestuur, bepaalde
bijzondere volmachten verlenen aan één of meer bijzondere lasthebbers
(al dan niet leden van de raad van bestuur, met inbegrip van de door de
raad
van
bestuur aangestelde directeur-generaal
en
andere
leidinggevende personeelsleden van de vereniging). Alleen bijzondere en
beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd.

Artikel 25.
§1.

De raad van bestuur richt in zijn schoot een directiecomité op,
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bestaande uit zeven leden, waaronder de
bestuur.

voorzitter van de raad van

Alleen natuurlijke personen kunnen lid zijn van het directiecomité.
§2. Het directiecomité is belast met het dagelijks bestuur van de
vereniging en met de vertegenwoordiging van de vereniging wat dat
belast
met de
Het directiecomité is tevens
bestuur aangaat.
voorbereiding van de vergaderingen van de raad van bestuur en de
uitvoering van zijn besluiten.
Het directiecomité mag, binnen de grenzen van zijn eigen bevoegdheid,
bepaalde bijzondere volmachten verlenen aan één of meer bijzondere
lasthebbers (al dan niet leden van het directiecomité, met inbegrip van
de door de raad van bestuur aangestelde directeur-generaal en andere
leidinggevende personeelsleden van de vereniging). Alleen bijzondere en
beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd.
§2bis. De mandaten van de bestuurders als lid van het directiecomité
zijn, behoudens ontslag door de betrokken bestuurders zelf of
herroeping door de raad van bestuur als lid van het directiecomité, van
dezelfde duur als het mandaat van bestuurder zelf en hernieuwbaar.
Wanneer aldus een mandaat als lid van het directiecomité openvalt ten
gevolge van het ontslag door een betrokken bestuurder zelf of de
herroeping door de raad van bestuur als lid van het directiecomité, of
ten gevolge van het openvallen van het mandaat als bestuurder, kan de
raad van bestuur meteen op definitieve wijze voorzien in een vervanger.
In elk geval is, indien voortijdig moet worden voorzien in de opvolging
van een lid van het directiecomité, de duur van het mandaat van de
nieuwbenoemde titularis beperkt tot de resterende duur van het mandaat
van degene in wiens plaats hij treedt.
§3. De vergaderingen van het directiecomité worden voorgezeten door
de voorzitter van de raad van bestuur. Bij verhindering van de
voorzitter wordt de vergadering voorgezeten door het op voordracht van
de deelnemende gemeenten benoemde lid van het directiecomité, dat
tevens gemeenteraadslid, burgemeester of schepen van een aangesloten
gemeente is en dat in de raad van bestuur de grootste ononderbroken
anciënniteit heeft. Bij gelijke anciënniteit neemt het in leeftijd
oudste lid van het directiecomité het voorzitterschap waar.
§4. Het directiecomité kan bestuurders of andere personen oproepen om
alle gewenste inlichtingen te verstrekken.
§5. Ieder lid van het directiecomité heeft één stem. Een of meer
leden van het leidinggevend personeel van de vereniging kunnen met
raadgevende stem zitting hebben in het directiecomité.
§6. Het directiecomité beraadslaagt en besluit mutatis mutandis
volgens de procedure voorgeschreven voor de raad van bestuur.
§7. Ieder lid van het directiecomité kan aan een ander lid, dat
behoort tot de groep van de door dezelfde categorie van deelnemers
benoemde leden van het directiecomité, schriftelijk volmacht geven om
hem te vertegenwoordigen voor een welbepaalde vergadering van het
directiecomité. De volmacht dient ten laatste tijdens de vergadering

aan de voorzitter te worden bezorgd. Niemand kan drager zijn van meer
dan één volmacht.
De vergaderingen van het directiecomité zijn niet openbaar. Op de
notulen van het directiecomité is artikel 23, §1 en §2, eerste lid van
onderhavige statuten mutatis mutandis van toepassing.

§8.

§9.
De
werkingsmodaliteiten
van
het
directiecomité worden
neergeschreven in een bij de statuten gevoegd huishoudelijk reglement
dat gewijzigd kan worden door een eenvoudige beslissing van het

directiecomité.
Artikel 25bis. (afgeschaft vanaf 1 januari 2019)
de vereniging wordt een adviescomité opgericht.
Het exacte aantal leden van het adviescomité wordt bepaald door de
algemene vergadering. De leden van het adviescomité worden benoemd door
de algemene vergadering op voordracht van de deelnemers.
Alleen natuurlijke personen kunnen lid zijn van het adviescomité.
In elk geval hebben alle deelnemers die geen kandidaat hebben kunnen
voordragen voor benoeming in de raad van bestuur, wel het recht voor
benoeming van een kandidaat-lid in het adviescomité.
Het comité is bevoegd
voor het geven
van advies
over
alle
aangelegenheden die verband houden met de maatschappelijke activiteiten
van de vereniging.
De werkingsmodaliteiten van het adviescomité worden neergeschreven in
een bij de statuten gevoegd huishoudelijk reglement dat gewijzigd kan
worden door een eenvoudige beslissing van het adviescomité.
Artikel 26.
De raad van bestuur stelt het administratief en geldelijk statuut op en
het arbeidsreglement.
Het administratief en geldelijk statuut en het arbeidsreglement worden
meegedeeld aan alle deelnemers en aan de toezichthoudende overheid.
De raad van bestuur is bevoegd voor alle personeelsaangelegenheden,
maar kan, met uitzondering van de benoeming en het ontslag van het
management en het door de raad van bestuur aangewezen kaderpersoneel,
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.

Artikel 27.
De algemene vergadering bepaalt, binnen de perken en overeenkomstig de
toekenningsvoorwaarden die vastgesteld zijn door de Vlaamse Regering,
het presentiegeld en de andere vergoedingen die in het kader van de
bestuurlijke werking van de vereniging kunnen worden toegekend.
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Jaarlijks wordt een per mandataris geïndividualiseerd overzicht van de
in het voorbije jaar ontvangen vergoedingen en presentiegelden gevoegd
bij de documenten die aan de deelnemers worden bezorgd, overeenkomstig
artikel 36, §2 van deze statuten.
Artikel 28.
De raad van bestuur vertegenwoordigt, als college, de vennootschap in
alle handelingen ten aanzien van derden, in en buiten rechte.
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van
bestuur als college, wordt de vereniging in rechte en ten aanzien van
derden, hieronder
begrepen een openbaar ambtenaar, rechtsgeldig
vertegenwoordigd:
•
hetzij door het gezamenlijk optreden van enerzijds de voorzitter
van de raad van bestuur of, bij diens verhindering, een
ondervoorzitter en anderzijds een bestuurder;
•
hetzij, binnen de grenzen van het dagelijks bestuur, door het
directiecomité als college;
•
hetzij, binnen de grenzen van het dagelijks bestuur, door de
voorzitter van de raad van bestuur of, bij diens verhindering,
een ondervoorzitter.
Zij dienen geen bewijs van een voorafgaandelijk besluit van de raad van
bestuur (casu quo directiecomité) voor te leggen.
Bovendien is de vereniging op geldige wijze vertegenwoordigd door het
optreden van bijzondere lasthebbers binnen de perken van hun mandaat.
B. Controle op de vereniging:
Artikel 29.
§1. De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op
de regelmatigheid, vanuit het oogpunt van het decreet en van deze
statuten, van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt
opgedragen aan een commissaris. Deze is onderworpen aan de wettelijke
en reglementaire bepalingen die zijn ambt en zijn bevoegdheid regelt.
§2. De algemene vergadering benoemt de commissaris onder de leden van
het Instituut der Bedrijfsrevisoren, voor een hernieuwbare termijn van
drie jaar.
§3. Bij de benoeming van de commissaris, of bij de hernieuwing van
zijn mandaat, stelt de algemene vergadering het bedrag van zijn
bezoldiging vast. Tijdens de duur van het mandaat kan dit bedrag niet
worden gewijzigd, tenzij mits instemming van de algemene vergadering.
De vervulling door de commissaris van uitzonderlijke werkzaamheden of
van bijzondere opdrachten kan op bijzondere wijze worden bezoldigd,
overeenkomstig de wettelijke regeling ter zake.
§4. Bij ontstentenis van een commissaris, of wanneer hij zich in de
onmogelijkheid bevindt om zijn taak uit te voeren, roept de raad van
bestuur onmiddellijk de algemene vergadering bijeen om in zijn
vervanging te voorzien.
§5. De commissaris kan ontslagen worden door de algemene vergadering,
overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
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Artikel 30.

De commissaris kan te allen tijde ter plaatse inzage nemen van de
boeken, brieven, notulen en in het algemeen van alle documenten en
geschriften van de vereniging. Hij kan van de bestuurders, van de
en van de
aangestelden
van de
vereniging alle
gemachtigden
ophelderingen en inlichtingen vorderen en alle verificaties verrichten
die hij nodig acht.

§1.

§2. De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te
beraadslagen heeft op grond van een verslag door hem opgemaakt. Hij
heeft het recht ter algemene vergadering het woord te voeren in verband
met de vervulling van zijn taak.
§3.

De commissaris is
tekortkomingen die hij

de vereniging aansprakelijk voor de
in de uitoefening van zijn taak begaat,
overeenkomstig de wettelijke regelingen ter zake.
jegens

Artikel 31.

De vereniging rapporteert aan de Vlaamse Regering over haar werking
conform de regels bepaald door de Vlaamse Regering.
Artikel 32.
Zonder voorwerp.
Artikel 33.
Zonder voorwerp.

C. Algemene vergadering:
Artikel 34.

De regelmatig samengestelde algemene vergadering vertegenwoordigt al de
deelnemers van de vereniging en haar besluiten zijn, binnen de perken
van het decreet en de statuten, voor hen allen bindend.
Artikel 35.

De algemene vergadering is samengesteld uit de vertegenwoordigers van
de
deelnemers.
De
vaststelling
van
het
van de
mandaat
vertegenwoordiger(s) dient herhaald te worden voor elke algemene
vergadering.

van
bestaat
een
onverenigbaarheid tussen
het
mandaat
vertegenwoordiger op de algemene vergadering en dat van lid van een van
de andere organen. De onverenigbaarheden die bepaald zijn in artikel 48
van het decreet zijn eveneens van toepassing op de vertegenwoordigers
op de algemene vergadering.
Er

Voor de
gemeenten worden de
vertegenwoordigers
op de algemene
vergadering rechtstreeks aangewezen door de gemeenteraden uit hun
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leden, en voor de overige deelnemers door de organen die, krachtens de
wettelijke, reglementaire of statutaire bepalingen, bevoegd zijn tot
deelneming of toetreding te beslissen.
De gemeenteraad bepaalt het aantal vertegenwoordigers van de gemeenten
op de algemene vergadering aan de hand van twee voor alle deelnemende
gemeenten op dezelfde wijze geldende criteria, waarbij in gelijke mate
rekening gehouden wordt met zowel de omvang van de bevolking volgens de
bevolkingscijfers,
als
met de
laatst gepubliceerde officiële
kapitaalinbreng.
Iedere gemeente duidt steeds minstens één vertegenwoordiger aan.
Desgewenst kan de gemeente overeenkomstig de in de voorgaande alinea
per
criteria,
bijkomende vertegenwoordigers aanduiden
bepaalde
van respectievelijk
haar
volledige schijf
van
twintig procent
bevolkingscijfer in verhouding tot het totale bevolkingscijfer van het
gemeentelijk ambtsgebied van de vereniging, en haar kapitaalinbreng in
verhouding tot het totale maatschappelijk kapitaal van de vereniging.
De oproeping voor de algemene vergadering vermeldt voor iedere gemeente
de daartoe benodigde cijfergegevens, aan de hand van de laatst
gepubliceerde officiële bevolkingscijfers en van de laatst goedgekeurde
jaarrekeningen. Desgewenst kan de gemeente ook per vertegenwoordiger
één of meer plaatsvervanger(s) met vermelding van hun onderlinge
rangorde aanduiden.
Iedere provincie mag zich slechts door één vertegenwoordiger laten
vertegenwoordigen. Desgewenst kan iedere provincie ook één of meer
hun onderlinge rangorde
vermelding
van
plaatsvervanger(s)
met
aanduiden.
Iedere andere deelnemer van de vereniging mag zich slechts door één
vertegenwoordiger laten vertegenwoordigen. Desgewenst kan iedere andere
deelnemer van de vereniging ook één of meer plaatsvervanger(s) met
vermelding van hun onderlinge rangorde aanduiden.
stemmen,
waarover iedere
gemeenteraad bepaalt
het
aantal
De
vertegenwoordiger beschikt, zonder dat het totale aantal stemmen
waarover de gemeente statutair beschikt, overschreden kan worden.
De zittingen van de algemene vergadering zijn openbaar.
Artikel 36.
De jaarvergadering heeft elk jaar plaats in de loop van de maand
§1.
juni op dag, uur en plaats bepaald door de raad van bestuur en vermeld
in de oproeping.
Afgezien van de jaarvergadering waarvan sprake in het voorgaande lid,
wordt nog minstens één buitengewone algemene vergadering belegd in de
loop van het laatste trimester van elk jaar, om te beraadslagen over de
te ontwikkelen activiteiten, de te volgen strategie en de begroting
voor het volgende boekjaar.
De raad van bestuur roept de algemene vergadering tevens bijeen telkens
het belang van de vereniging zulks vereist. De raad van bestuur moet
ook de algemene vergadering bijeenroepen wanneer de commissaris,
van
het
maatschappelijk kapitaal
vijfde
deelnemers
die één

vertegenwoordigen of ten minste één zesde
daarom verzoeken.

van het aantal deelnemers

Wordt de algemene vergadering in dergelijk geval niet binnen de zestig
kalenderdagen door de raad van bestuur bijeengeroepen, dan mag de
bijeenroeping worden verricht door de commissaris, deelnemers die één
vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen of door één
zesde van de deelnemers van de vereniging.
Behalve in spoedgevallen, welke de raad van bestuur met twee derden van
de
geldig uitgebrachte
stemmen
en
waardoor
vaststelt
de
oproepingstermijn kan worden verkort tot minimaal 30 dagen, wordt de
bijeenroeping van de algemene vergadering uiterlijk vijfenveertig
kalenderdagen voor haar zitting bij aangetekende brief of via een
adequate digitale wijze van communicatie aan de deelnemers medegedeeld.
Is het aantal vertegenwoordigde stemmen onvoldoende om geldig te
beraadslagen en te beslissen, geldt een termijn van 30 kalenderdagen om
een nieuwe algemene vergadering bijeen te roepen.

§2.

De agenda van de algemene vergadering wordt opgesteld door de
raad van bestuur. De commissaris, deelnemers die één vijfde van het
maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen of ten minste één zesde van
de deelnemers van de vereniging mogen evenwel punten op de agenda
brengen op voorwaarde dat zij dit ten minste zestig kalenderdagen voor
de datum van de algemene vergadering aan de raad van bestuur meedelen,
onverminderd het recht van de raad van bestuur om zelf verdere
agendapunten toe te voegen en de volgorde van de behandeling van de
agendapunten te bepalen.
De agenda en in voorkomend geval de stukken die betrekking hebben op de
jaarrekeningen, het ontwerp van bestemming van het resultaat, het
verslag van de commissaris, het verslag betreffende de activiteiten van
de vereniging, de begroting en alle andere documenten die voor de
algemene vergadering bestemd zijn, worden samen met de oproeping op
papier of elektronisch ter beschikking gesteld.

§3.

De raad van bestuur legt aan de jaarvergadering, die telkens
plaatsvindt in de loop van het eerste werkingsjaar na het jaar waarin
verkiezingen voor de algehele hernieuwing van de gemeenteraden worden
georganiseerd, een evaluatierapport voor over de werking van de
vereniging. Dat rapport bevat een nieuw ondernemingsplan voor de
komende zes jaar of een gemotiveerd voorstel het samenwerkingsverband
te beëindigen met inachtneming van de statutair bepaalde rechten van de
deelnemers.
Dit rapport wordt uiterlijk zes weken voor de datum van de
jaarvergadering aan de deelnemers op papier of via een adequate
digitale wijze van communicatie overgemaakt.
Artikel 37.

De algemene vergadering kan slechts geldig beraadslagen en beslissen
indien de gewone meerderheid van de statutair bepaalde stemmen, zowel
globaal als in de groep der gemeentelijke deelnemers, vertegenwoordigd
is. De algemene vergadering mag enkel beraadslagen en beslissen over de
punten die op de agenda voorkomen.
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Is het aantal vertegenwoordigde stemmen onvoldoende om geldig te
beraadslagen en te beslissen, wordt binnen een termijn van zestig
kalenderdagen een nieuwe algemene vergadering bijeengeroepen. Die
vergadering kan geldig beraadslagen en beslissen over de punten die een
tweede maal
op de agenda
voorkomen ongeacht
het
aantal
vertegenwoordigde stemmen. De tekst van artikel 37 wordt in de tweede
bijeenroeping vermeld.
Deze bepaling geldt niet voor statutenwijzigingen.
Artikel 38.
De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de
raad van bestuur. Bij verhindering van de voorzitter wordt de
vergadering voorgezeten door de hoogst in rang geplaatste op voordracht
van de deelnemende gemeenten benoemde aanwezige ondervoorzitter, die
tevens gemeenteraadslid is of burgemeester of schepen van een
aangesloten gemeente. Bij verhindering van de voorzitter en van de op
voordracht van de deelnemende gemeenten benoemde ondervoorzitter(s),
die
tevens gemeenteraadslid, burgemeester
of
schepen
van
een
aangesloten gemeente zijn, wordt de vergadering voorgezeten door de op
voordracht van de deelnemende gemeenten benoemde bestuurder, die tevens
gemeenteraadslid, burgemeester of schepen van een aangesloten gemeente
is en die in de raad van bestuur de grootste ononderbroken anciënniteit
heeft. Bij gelijke anciënniteit neemt de in leeftijd oudste bestuurder
het voorzitterschap waar. De voorzitter duidt de secretaris en twee
stemopnemers aan.
Artikel 39.
Iedere deelnemer beschikt in de algemene vergadering over zoveel
stemmen als hij aandelen bezit, uitgezonderd in het geval het aantal
vertegenwoordigde aandelen van de gemeentelijke deelnemers kleiner of
gelijk is dan het aantal vertegenwoordigde aandelen van de nietgemeentelijke deelnemers. In zulk geval wordt het aantal stemmen van de
vertegenwoordigde gemeentelijke deelnemers
proportioneel
verhoogd
totdat de vertegenwoordigde gemeentelijke deelnemers over de gewone
meerderheid van de stemmen beschikken.
Geen enkele deelnemer mag beschikken over een aantal stemmen dat hoger
ligt dan de helft van het totale aantal statutair bepaalde stemmen.
Alvorens
algemene vergadering bij
te
de
wonen, dienen
de
vertegenwoordigers op de algemene vergadering een aanwezigheidslijst
(al dan niet elektronisch) te tekenen.
De raad van bestuur kan de deelnemers de mogelijkheid bieden om
overeenkomstig artikel 382bis van het wetboek van vennootschappen op
afstand deel te nemen aan de algemene vergadering door middel van een
vereniging
ter
beschikking
door
de
gesteld
elektronisch
communicatiemiddel. De deelnemers die op die manier aan de algemene
vergadering deelnemen, worden, met betrekking tot de naleving van de
voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid, geacht aanwezig te zijn
op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden. Indien de
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raad van bestuur de mogelijkheid biedt om op deze wijze op afstand deel
te nemen aan de vergadering, bepaalt hij de modaliteiten die hiervoor
van toepassing zullen zijn conform de desbetreffende bepalingen van het
wetboek van vennootschappen.
Behalve wanneer door het decreet of door de statuten een andere
meerderheid is vereist, worden de besluiten genomen bij gewone
meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen, zowel globaal als door
de vertegenwoordigers van de gemeentelijke deelnemers, onthoudingen
niet meegeteld.
De
werkingsmodaliteiten
van de
algemene vergadering worden
neergeschreven in een bij de statuten gevoegd huishoudelijk reglement
dat gewijzigd kan worden door een eenvoudige beslissing van de algemene

vergadering.
Artikel 40.
De wijzigingen in de statuten worden artikelsgewijs aangebracht door de
algemene vergadering met een drievierde meerderheid, zowel voor het
geheel van de geldig uitgebrachte stemmen, als voor de geldig
uitgebrachte stemmen van de vertegenwoordigde gemeenten, en op
voorwaarde dat de gewone meerderheid van het aantal deelnemende
gemeenten haar instemming betuigt, telkenmale de onthoudingen niet
meegerekend.

Uiterlijk negentig kalenderdagen voor de algemene vergadering die de
statutenwijziging moet beoordelen, wordt een door de raad van bestuur
opgesteld ontwerp aan alle deelnemers voorgelegd. De beslissingen
terzake van hun raden, die de oorspronkelijke statuten hebben
goedgekeurd, bepalen het mandaat van de respectieve vertegenwoordigers
op de algemene vergadering en worden bij het verslag gevoegd.
De deelnemers 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
op de algemene
vergadering.

verslag van de algemene vergadering houdende wijziging van de
statuten wordt, samen met de bijbehorende documenten waaronder de
beslissingen van de deelnemers, binnen een termijn van dertig
kalenderdagen na zijn dagtekening aan de toezichthoudende overheid
voorgelegd.
Het

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 aan de
vereniging, dan wordt de goedkeuring geacht te zijn verleend.
De statutenwijzigingen worden bekendgemaakt in de bijlagen tot het
Belgisch Staatsblad en gelijktijdig neergelegd in de zetel van de
vereniging en bij de toezichthoudende overheid.

Een volledig gecoördineerde tekst van de statuten wordt neergelegd in
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de zetel van de vereniging, bij de toezichthoudende overheid en in de
gemeentehuizen van elke deelnemende gemeente, in de provinciehuizen van
de deelnemende provincies evenals bij de overige deelnemers binnen een
termijn van dertig kalenderdagen na de ontvangst door de vereniging van
het goedkeuringsbesluit of na het verstrijken van de termijn bedoeld in
het vijfde lid van dit artikel.
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.
Artikel 41.
Na goedkeuring van de jaarrekening spreekt de jaarvergadering zich uit,
door een afzonderlijke stemming, omtrent de kwijting die aan de
bestuurders en de commissaris dient gegeven te worden.
De algemene vergadering doet bovendien uitspraak over alle punten die
binnen haar bevoegdheden op de agenda zijn geplaatst.
Artikel 42.
De notulen van de algemene vergadering worden in een bijzonder register
opgenomen, ondertekend door de voorzitter, de secretaris en de
stemopnemers, alsmede door de aanwezige vertegenwoordigers van de
deelnemers die erom verzoeken. De notulen worden binnen de twintig
dagen na de vergadering op papier of elektronisch ter beschikking
gesteld van de deelnemers. De uittreksels en afschriften van de notulen
van de algemene vergadering worden door de voorzitter of een
ondervoorzitter van de raad van bestuur en door de secretaris
ondertekend.
Artikel 42bis.
Van de besluiten van alle bestuursorganen van de vereniging wordt
binnen twintig dagen na het nemen van het besluit een lijst met een
beknopte omschrijving van de daarin geregelde aangelegenheden verzonden
aan de Vlaamse Regering.
Vanaf de dag van verzending aan de Vlaamse Regering wordt de lijst,
vermeld in het eerste lid, gedurende minstens twintig dagen ter inzage
gelegd van het publiek. Dezelfde lijst wordt gepubliceerd op de website
van de vereniging.
Binnen twintig dagen na het nemen van het besluit wordt naar de Vlaamse
Regering een afschrift verzonden van:
1°de besluiten van de vereniging betreffende de rechtspositieregeling
van het personeel, vermeld in artikel 26 van de statuten;
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2° de voorstellen van de raad van bestuur van de vereniging in verband
met het saneringsplan overeenkomstig artikel 46 van de statuten.
HOOFDSTUK IV. - Inventaris, balans, saldo van dienstjaar.
Artikel 43.
De boekhouding van de vereniging wordt gevoerd overeenkomstig
wetgeving op de boekhouding van de ondernemingen en met naleving van
richtlijnen die de overheid uitvaardigt met betrekking tot
boekhoudkundige verrichtingen. Het boekjaar begint op één januari
eindigt op éénendertig december.

de
de
de
en

Artikel 44.
Op éénendertig december van ieder jaar wordt de boekhouding van de
vereniging afgesloten. De raad van bestuur gaat overeenkomstig de
toepasselijke wettelijke bepalingen over tot het opstellen van de
inventaris, het jaarverslag en de jaarrekening, bestaande uit de
balans, de resultatenrekening, het voorstel van bestemming van het
resultaat en de toelichting.
De jaarrekening wordt in de loop van het eerste semester van het
volgende boekjaar, samen met het jaarverslag van de raad van bestuur en
het verslag van de commissaris ter goedkeuring voorgelegd aan de
algemene vergadering. Samen met de uitnodiging worden deze documenten
op papier of elektronisch ter beschikking gesteld van de deelnemers,
die het mandaat van hun vertegenwoordiger(s) bepalen.
Na de goedkeuring van de jaarrekening, wordt de aan de bestuurders en
de commissaris te verlenen kwijting bij een aparte stemming aan de
algemene vergadering voorgelegd.
Indien de jaarrekening niet wordt goedgekeurd overeenkomstig de
voorgaande alinea,
wordt,
binnen
een
van
termijn
negentig
kalenderdagen, een nieuwe algemene vergadering bijeengeroepen waaraan
de
gewijzigde jaarrekening,
met
naleving
van de
procedure
overeenkomstig voorgaand lid, wordt voorgelegd.
De jaarrekening wordt, binnen een termijn van dertig kalenderdagen na
haar goedkeuring door de algemene vergadering, door de raad van bestuur
neergelegd bij de Nationale Bank van België, met vermelding dat ze nog
onderworpen is aan het administratief toezicht. Binnen een termijn van
dertig kalenderdagen wordt de Nationale Bank van België op de hoogte
gebracht van het verstrijken van de termijn waarvan sprake in de
voorgaande zin.
Artikel 45.
Zonder voorwerp.
Artikel 46.
§1.
Het batig saldo is het verschil tussen enerzijds het totaal van
alle baten van de vereniging en anderzijds het totaal van alle
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rechtstreekse en onrechtstreekse kosten en lasten waartoe haar
bedrijvigheid aanleiding geeft. Het wordt, na de vorming van de
wettelijke reserve conform de ter zake geldende wettelijke regels,
de
beschikbare
reserve,
tenzij de
jaarlijks
overgedragen
naar
jaarvergadering besluit er een andere bestemming aan te geven.
Wanneer een boekjaar met verlies wordt afgesloten, wordt het verlies
gedelgd door afname van de beschikbare reserve en, zo deze ontoereikend
is, overgedragen naar het volgend boekjaar.
§2.
Wanneer ten gevolge van een geleden verlies, het netto-actief van
de vereniging gedaald is tot minder dan de helft van het vast gedeelte
van het kapitaal, dan moet de algemene vergadering bijeenkomen binnen
een termijn van ten hoogste zestig kalenderdagen nadat het verlies is
vastgesteld om te beraadslagen en te besluiten over de maatregelen die
de raad van bestuur voorstelt in een plan opgesteld ter sanering van de
financiële toestand van de vereniging.
De raad van bestuur verantwoordt zijn voorstellen in dit saneringsplan
dat minstens drie weken vóór de algemene vergadering, samen met de
oproepingsbrief en alle bijbehorende documenten waaruit de noodzaak van
het saneringsplan blijkt aan alle deelnemers en aan de toezichthoudende
overheid op papier of via een adequate digitale wijze van communicatie
wordt toegezonden. De algemene vergadering beslist onder de voorwaarden
bepaald in artikel 40 van deze statuten.
HOOFDSTUK V. - Ontbinding en vereffening.
Artikel 47.
§1. Op verzoek van drievierde van het aantal deelnemende gemeenten,
en aan de hand van de daartoe strekkende gemeenteraadsbeslissingen, kan
de algemene vergadering met een drievierde meerderheid van het aantal
stemmen, onthoudingen niet meegerekend, tot de vervroegde ontbinding
van de vereniging beslissen.
§2. Bij ontbinding krachtens het voorgaande lid of door het
verstrijken van de statutair bepaalde duur die niet verlengd wordt,
wijst de algemene vergadering die de ontbinding vaststelt, de
vereffenaars aan op dezelfde wijze als bepaald is voor de raad van
bestuur. Een beperkt college van vereffenaars kan samengesteld worden
op dezelfde wijze als een directiecomité.
§3. Het voltallige personeel van de vereniging wordt overgenomen,
hetzij door de deelnemers, hetzij eventueel door de overnemers van de
activiteit, in verhouding tot de kapitaalinbreng of overeenkomstig de
onderling bereikte akkoorden, en zonder dat de personeelsleden door
deze plicht tot overname gebonden zijn.
De nieuwe werkgever waarborgt de rechten die de vereniging op het
ogenblik van haar ontbinding, hetzij statutair, hetzij contractueel
voor de werknemers vastgesteld had. Het door een deelnemer overgenomen
personeel komt, met behoud van zijn geldelijk statuut, terecht in een
overgangskader dat geen invloed heeft op de personeelsformatie en
uitdovend is.
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§4.
De gemeenten hebben een recht van voorkeur op overneming van de
op hun grondgebied gelegen niet-gemeenschappelijke installaties tegen

boekwaarde.
Na toepassing van voormelde paragrafen inzake overname van
personeelsleden en voorkeurrecht bij overname van op het grondgebied
van
gemeentelijke
deelnemers
gelegen
niet-gemeenschappelijke
installaties, en na betaling van de schulden of consignatie van de
nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars onder de
vennoten het nog beschikbare vennootschapsvermogen overeenkomstig de
toepasselijke wettelijke bepalingen.

§5.

HOOFDSTUK VI. - Tijdelijke en overgangsbepalingen
Artikel 48.
De provincies treden uiterlijk op 31 december 2018 uit. De provinciale
aandelen worden overgenomen of vernietigd tegen een tussen de partijen
overeen te komen waarde van de overnameprijs of het scheidingsaandeel.
§1.
Van zodra de provincies niet langer deelnemen in de vereniging,
worden volgende bepalingen van de statuten van rechtswege opgeheven:

Artikel 2, eerste lid de woorden "en provincies";
Artikel 7, eerste lid de woorden "of provincies";
Artikel 15, §2, eerste lid, eerste gedachtestreepje;
Artikel 23, §2, eerste lid, de woorden "en van de provincieraadsleden
op de griffie van de provinciehuizen van de aangesloten provincies";
Artikel 23, §3 de woorden "en provincies", de woorden "of van de
provincieraad" en de woorden "en provincies";
Artikel 35, zesde lid "Iedere provincie mag zich slechts door één
vertegenwoordiger laten vertegenwoordigen. Desgewenst kan iedere
provincie ook één of meer plaatsvervanger(s) met vermelding van hun
onderlinge rangorde aanduiden."
Artikel 40, zevende lid de woorden "in de provinciehuizen van de
deelnemende provincies"
§2. Van zodra de provincies niet langer deelnemen in de vereniging,
wordt in artikel 15, §1 het getal "vijfentwintig" vervangen door
"tweeëntwintig".
§3.
Er wordt volmacht verleend aan de Raad van Bestuur om de statuten
te coordineren van zodra de wijzigingen bedoeld in de twee voorgaande

paragrafen plaatsvinden.
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