Opdrachthoudende vereniging voor de Ophaling van Afvalstoffen in de gemeenten van de
vroegere Randfederatie Tervuren, kortweg

INTERRAND
te 1560 Hoeilaart, J.B.Charlierlaan 78
Register der Burgerlijke Vennootschappen onder nummer 302

GECOÖRDINEERDE STATUTEN
Deze vennootschap werd opgericht ingevolge onderhandse akte van vijf december negentienhonderd
achtenzeventig, goedgekeurd bij Koninklijk Besluit van tweeëntwintig december daarna, en
gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van éénentwintig februari negentienhonderd
negenenzeventig onder nummer 321-12; de statuten werden verscheidene malen gewijzigd; te
weten:
- bij besluit van de Algemene Vergadering van 10 december 1980 en goedgekeurd bij
Koninklijk Besluit van 4 mei 1982;
- bij besluit van de Algemene Vergadering van 28 mei 1986 en goedgekeurd bij Besluit
van de Gemeenschapsminister van Binnenlandse Aangelegenheden van 8 januari 1988;
- bij besluit van de Algemene Vergadering van 31 augustus 1988 en goedgekeurd bij
Besluit van de Gemeenschapsminister van Binnenlandse Aangelegenheden van 2 december 1988;
- bij besluit van de Algemene Vergadering van 14 juni 1989 en goedgekeurd bij Besluit
van de Gemeenschapsminister van Binnenlandse Aangelegenheden van 23 augustus 1989;
- bij besluit van de Algemene Vergadering van 9 juni 1993, verleden voor notaris M.Van den Moortel
te Overijse, goedgekeurd bij Besluit van de Gemeenschapsminister van Binnenlandse
Aangelegenheden van 28 september 1993 en gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad
van 7 juli 1993 onder nummer 930707-329;
- bij besluit van de Algemene Vergadering van 18 december 1996, verleden voor notaris M.Van den
Moortel te Overijse, goedgekeurd bij Besluit van de Gemeenschapsminister van Binnenlandse
Aangelegenheden van 28 september 1998 en gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad
van 9 januari 1997 onder nummer 970109-337;
- haar zetel werd overgebracht naar het huidig adres ingevolge beslissing van de Raad van Bestuur
van 16 september 1999 en gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van
5 november 1999;

- bij besluit van de Algemene Vergadering van 26 juni 2002, verleden voor notaris M.Van den Moortel
te Overijse, goedgekeurd bij Besluit van de Gemeenschapsminister van Binnenlandse
Aangelegenheden van 17 oktober 2002 en gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad
van 30 juli 2002 onder nummer 20020730-044;
- bij besluit van de Algemene Vergadering van 19 november 2003, verleden voor notaris M.Van den
Moortel te Overijse, goedgekeurd bij Besluit van de Gemeenschapsminister van Binnenlandse
Aangelegenheden van 17 mei 2004 en gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 17
december 2003 onder nummer 03133977;
- bij besluit van de Algemene Vergadering van 9 juli 2008, goedgekeurd bij Ministerieel Besluit van de
Vlaamse Minister van Binnenlands Bestuur, Stedenbeleid, Wonen en Inburgering van 24 oktober
2008 en gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 22 januari 2009 onder nummer
0012015.
- bij besluit van de Algemene Vergadering van 24 juni 2015, goedgekeurd bij Ministerieel Besluit van
de Vlaamse Minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en
Armoedebestrijding van 25 september 2015 en gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad van 8 december 2015 onder nummer 170709.
- bij besluit van de Algemene Vergadering van 19 december 2018 en goedgekeurd bij ……………..
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STATUTEN

Titel I - Rechtsvorm -Naam -Zetel -Doel -Leden.
Artikel 1:
Tussen de verschijnende partijen werd een intergemeentelijk samenwerkingsverband opgericht onder
de benaming intercommunale vereniging voor de ophaling van afvalstoffen in de gemeenten van de
vroegere Randfederatie Tervuren, kortweg “INTERRAND”, verder in de statuten aangeduid als
vereniging.

Artikel 2:
De vereniging is onderworpen aan het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, in het bijzonder
de bepalingen rond intergemeentelijke samenwerking. Het is een publiekrechtelijke rechtspersoon
die de rechtsvorm aanneemt van een opdrachthoudende vereniging en haar verbintenissen hebben
geen handelskarakter. Voor al wat niet uitdrukkelijk geregeld is door dit decreet zijn op de
vereniging de bepalingen van toepassing die gelden voor de vennootschapsvorm van de coöperatieve
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Artikel 3:
De deelnemende gemeenten doen beheersoverdracht voor de verwezenlijking van een
afvalstoffenbeleid op hun grondgebied en zulks door het bevorderen en het nemen van initiatieven
om de afvalproductie te beperken, het organiseren van de ophaling, de verwijdering en de valorisatie
van afvalstoffen en het reinigen van kolken en riolen.
De vereniging kan tevens dezelfde taken uitvoeren voor andere deelnemers, onder de voorwaarden te
bepalen door de algemene vergadering.
De vereniging mag alle verrichtingen uitvoeren die rechtstreeks met het doel van de vereniging
verband houden.
Ze kan, middels een besluit van de algemene vergadering, aan andere opdrachthoudende
verenigingen de rechten overdragen waarover zij statutair beschikt, even wel voor een termijn die
niet langer kan duren dan de vennootschapsovereenkomst op grond waarvan die rechten haar zijn
toegekend en voor zover de overdracht onontbeerlijk is voor de goede uitvoering van de voorschriften
inzake het afvalstoffenbeleid in het Vlaamse Gewest.
Ze kan tevens lid worden van andere opdrachthoudende verenigingen onder de voorwaarden te
bepalen door de algemene vergadering.

Artikel 4:
De zetel van de vereniging is gevestigd te Hoeilaart, J.B.Charlierlaan 78.
Hij kan gewijzigd worden bij beslissing van de algemene vergadering.
De vereniging mag één of meer exploitatiezetels oprichten binnen haar ambtsgebied.

Artikel 5:
De vereniging werd oorspronkelijk opgericht voor de duur van dertig jaar te rekenen vanaf de datum
van oprichting, nl. vanaf 5 december 1978. Bij besluit van de buitengewone algemene vergadering
van 9 juli 2008 werd de bestaansduur van de vereniging verlengd voor een periode van 18 jaar die
verstrijkt op 5 december 2026.
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Tijdens de duur van de vereniging is geen uittreding mogelijk. De vereniging mag slechts
verbintenissen aangaan voor een termijn die haar eigen bestaansperiode overschrijdt wanneer zij al
de nodige maatregelen treft om de naleving van deze verbintenissen te waarborgen en zonder de
uitoefening van het recht van een deelnemer om niet aan de verlenging deel te nemen, moeilijker of
duurder te maken.

Artikel 6:
De vereniging is samengesteld uit de voor het opmaken van onderhavige akte verschijnende partijen
alsmede uit de deelnemers die, door de algemene vergadering overeenkomstig de art.8 van
onderhavige statuten tot deelneming worden toegelaten.

Titel II - Maatschappelijk kapitaal. Verplichtingen der vennoten.
Artikel 7:
Het vast gedeelte van het maatschappelijk kapitaal bedraagt negenennegentigduizend twee honderd
vijftig (99 250) euro, samengesteld uit ondeelbare aandelen op naam van twee honderd vijftig (250)
euro elk.

Artikel 8:
Het bedrag van het kapitaal dat door de gemeenten bij de oprichting of bij latere toetreding
geplaatst wordt, is bepaald op twee euro en vijftig eurocent per inwoner.
Het bevolkingscijfer wordt bepaald door de jongste jaarlijkse statistiek van het bevolkingscijfer in
het Rijk, in het Staatsblad gepubliceerd, op het ogenblik van de oprichting of van de toetreding van
een nieuwe deelnemer. Het wordt afgerond op het lagere honderdtal.
Om de zes jaar wordt, op de eerste algemene vergadering die volgt op de publicatie van het nieuwe
bevolkingscijfer van de gemeenten in het Staatsblad, het geplaatste kapitaal aangepast.
Bij latere toetreding kan van de nieuwe deelnemer, door de algemene vergadering, op voorstel van
de Raad van Bestuur, de betaling van een inkomgeld worden gevraagd, rekening houdend met het
werkelijk netto-actief en met de uitgaven welke tot op dit ogenblik in het belang van de
gemeenschap werden gedaan.
Bij de toetreding van een nieuwe deelnemer die geen gemeente is wordt het door die deelnemer te
plaatsen aantal maatschappelijke aandelen vastgesteld door de algemene vergadering op voorstel van
de Raad van Bestuur.
Het maatschappelijk kapitaal is als volgt geplaatst door de deelnemers:
-gemeente Hoeilaart: vijfennegentig (95) aandelen
-gemeente Overijse : tweehonderd éénendertig (231) aandelen
-gemeente Tervuren : honderd vierennegentig (194) aandelen
Totaal aantal aandelen: vijfhonderd twintig (520) aandelen.
Bij wijziging van het maatschappelijk kapitaal in gevolge de toetreding van nieuwe deelnemers of de
aanpassing aan de bevolkingscijfers wordt de tekst van de voorgaande alinea door toedoen van de
algemene vergadering in overeenstemming gebracht met de nieuwe toestand.
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Artikel 9:
Het vast gedeelte van het maatschappelijk kapitaal wordt ten belope van één derde volstort.
De Raad van Bestuur regelt de oproep tot volstorting van het geplaatst kapitaal op een voor alle
deelnemers gelijke wijze, naargelang de behoeften van de vereniging en mits een voorafgaande
kennisgeving van 6 maanden bij aangetekend schrijven aan de deelnemers betekend.
Wanneer de betalingen niet geschieden binnen de termijnen voorzien door de statuten of vastgelegd
door de Raad van Bestuur, zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling een intrest die gelijk is
aan de rentevoet voor leningen op lange termijn op dat ogenblik toegepast door de financiële
instelling op de achterstallige betalingen verschuldigd zijn.
Deze regeling geldt voor alle betalingen door de deelnemers aan de vereniging verschuldigd.
De gedane stortingen worden in de eerste plaats aangewend tot kwijting van de verschuldigde
intresten.

Artikel 10:
Behoudens andersluidend besluit van de Raad van Bestuur van de vereniging ontzegt elke aangesloten
gemeente zich het recht in eigen bedrijf of aan een andere private of openbare instelling de
bedrijvigheid toe te vertrouwen voor de welke zij tot de vereniging toegetreden is.
Desgevallend verplicht zij er zich toe binnen de kortst mogelijke tijd, een einde te stellen aan alle
door haar afgesloten contracten, die voor haar rekening en op haar grondgebied dezelfde
bedrijvigheid toelaten als deze uitgeoefend door de vereniging.
Zij zal zich schikken naar de richtlijnen van de vereniging wat betreft de aard van het vuil, de
ophalingen en de afleveringen.
De vereniging zal op economische wijze alle prestaties die vallen in het raam van haar doelstelling,
uitvoeren.
De deelnemende gemeenten verbinden zich ertoe ieder jaar aan de vereniging een bijdrage te
storten tot dekking van alle kosten.
Paragraaf 1:
Voor de diensten die aan alle deelnemers op gelijkvormige wijze worden verleend, zijnde het
ophalen en verwerken van afvalstoffen, het uitbaten van containerparken, het beheer van de
glasbollen en het reinigen van de straatkolken, wordt deze bijdrage berekend aan de hand van het
resultaat van de exploitatiekosten van het voorgaande boekjaar en op basis van:
1. voor het luik afval: het aantal inwoners per deelnemende gemeente;
2. voor het luik kolkenreiniging: het aantal kolken per deelnemende gemeente.
Deze bijdrage mag 75 euro per inwoner niet overschrijden, dit bedrag wordt telkens per 1 januari
aangepast aan de evolutie van de gezondheidsindex, waarbij de index per 1 januari 2008 als
aanvangsindex genomen wordt.
Milieuheffingen en aanverwante belastingen (in het bijzonder gemeentebelastingen) maken geen deel
uit van deze bijdragen en worden afzonderlijk aangerekend.
Paragraaf 2:
Voor de diensten die door de vereniging op een niet-gelijkvormige wijze aan één of meer van haar
deelnemers op hun verzoek worden verstrekt, wordt door de begunstigde deelnemers een vooraf
bepaalde bijkomende vergoeding betaald op basis van een voorafgaande kostprijsberekening,
goedgekeurd door de Raad van Bestuur.
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Paragraaf 3:
Ter financiering van gerichte acties en initiatieven inzake afvalpreventie, wordt per deelnemende
gemeente een verrekening gemaakt tussen:
1e hun bijdrage zoals vermeld onder paragraaf 1,
en
2e een identieke berekening maar waarbij de verdeling van de verwerkingskost van
het aan huis opgehaalde afval wordt verdeeld a rato van de ingezamelde
afvaltonnages per gemeente.
Indien de berekening onder 2e hoger uitvalt dan deze onder 1e, wordt het verschilbedrag door de
desbetreffende gemeente overgemaakt aan de vereniging. De aldus berekende bijdrage wordt, per
gemeente, begrensd op 15 000 euro.
Paragraaf 4:
De vereniging mag provisies of voorafbetalingen opvragen op basis van de ramingen vastgesteld in de
jaarlijkse begroting voor ontvangsten en uitgaven; het saldo wordt gestort na goedkeuring der
jaarrekening door de algemene vergadering.

Artikel 11:
De deelnemers zijn slechts verantwoordelijk tot beloop van het door hen geplaatste kapitaal der
vereniging en van de jaarlijkse door hen verschuldigde bijdrage in de werkingskosten.
Er bestaat onder hen geen solidaire verantwoordelijkheid.

Artikel 12:
Op voorstel van de Raad van Bestuur kan een deelnemer wegens behoorlijk vastgestelde nietuitvoering van zijn verbintenissen ten overstaan van de vereniging, bij besluit van de algemene
vergadering genomen bij een meerderheid van twee derden van de vertegenwoordigde leden, worden
uitgesloten.De betrokken deelnemer dient vooraf te worden opgeroepen om, op zijn verzoek, bij
monde van zijn afgevaardigden te worden gehoord. De beslissing tot uitsluiting zal aan de betrokken
deelnemer bij aangetekend schrijven worden mede gedeeld binnen de acht dagen volgend op de
datum van de algemene vergadering die tot de uitsluiting heeft beslist.

Artikel 13:
De uitgesloten deelnemer heeft recht op de uitkering van de nominale waarde van zijn aandelen,
zonder toekenning van een deel van de reserves. De uitgesloten deelnemer kan tegenover de
vereniging geen enkel ander recht doen gelden.
Gedurende de termijn van terugbetaling zullen de verschuldigde bedragen geen intrest opbrengen.
De uitgesloten deelnemer komt terug in het volle bezit van de rechten waarvan hij afstand heeft
gedaan krachtens zijn toetreding, waarbij de eventuele overdracht van die rechten door de
vereniging van rechtswege vervalt.
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Titel III - Bestuur en toezicht.
A.Raad van Bestuur -Directiecomité.
Artikel 14:
De vereniging wordt bestuurd door een Raad van Bestuur waarin elke deelnemende gemeente het
recht heeft zich te laten vertegenwoordigen door twee bestuurders van verschillend geslacht. In
onderling overleg tussen de deelnemende gemeenten kan hiervan worden afgeweken, op voorwaarde
dat maximum 2/3 van de bestuurders van hetzelfde geslacht is.
Aan de niet gemeentelijke deelnemers kan een aantal mandaten van bestuurder worden toegekend
dat niet hoger mag liggen dan 1/3 van het totale aantal te begeven mandaten.
De kandidaten worden voorgedragen door de deelnemers die ze vertegenwoordigen.
Van elke deelnemende gemeente zal bovendien een vertegenwoordiger, met raadgevende stem en
voor de duur van de volledige legislatuur, kunnen deelnemen aan de vergadering van de Raad van
Bestuur, die aangeduid wordt door de gemeenteraad uit de gemeenteraadsleden verkozen op een
lijst waarvan geen enkele verkozene deel uitmaakt van het College van Burgemeester en Schepenen
of aangesteld is als Voorzitter van het OCMW.
Bij verlies van het mandaat van een vertegenwoordiger met raadgevende stem, voor het verstrijken
van de duur bepaald in alinea 3 van dit artikel, heeft de gemeente die de oorspronkelijke aanduiding
heeft verricht, het recht onmiddellijk in de vervanging te voorzien bij gemeenteraadsbeslissing. De
aldus aangeduide vertegenwoordiger wordt aangenomen in de eerstvolgende Raad van Bestuur en
voltooit het mandaat van zijn voorganger.
Artikel 21 van onderhavig statuut is eveneens van toepassing op de vertegenwoordigers met
raadgevende stem.
Er bestaat onverenigbaarheid tussen het mandaat van bestuurder en het lidmaatschap van de
algemene vergadering.
De leden van de Raad van Bestuur worden benoemd en afgezet door de algemene vergadering.
Valt een mandaat van bestuurder open, dan kan de Raad van Bestuur voorlopig in zijn vervanging
voorzien op voordracht van de deelnemer die hij vertegenwoordigt.
Tijdens de eerstvolgende algemene vergadering zal een nieuwe bestuurder, op voordracht van de
deelnemer die hij vertegenwoordigt, worden benoemd ten einde het mandaat van zijn voorganger te
beëindigen. Daarbij wordt rekening gehouden met de bepaling over verschillend geslacht zoals
vermeld in paragraaf 1.
Door de gemeentebesturen kunnen alleen kandidaten voor het ambt van bestuurder worden
voorgedragen, die burgemeester of lid van de gemeenteraad zijn.
Het secretariaat zal waargenomen worden door de leidende ambtenaar van de vereniging, die
evenwel geen stemrecht heeft.

Artikel 15:
De bestuurders worden benoemd voor zes jaren; hun mandaat eindigt bij het einde van de zesde
jaarvergadering na hun benoeming. De aftredende bestuurders zijn herkiesbaar.
Het mandaat van bestuurder eindigt evenwel van rechtswege:
a) onmiddellijk na de jaarvergadering volgend op de vernieuwing van de gemeenteraad;
b) onmiddellijk na het verlies om enige andere reden van het gemeentelijk mandaat waarvan zij
drager waren op het ogenblik van hun benoeming;
c) wanneer hij niet meer het vertrouwen geniet van de deelnemer die de kandidaat-bestuurder
heeft voorgesteld en door deze een nieuwe kandidaat wordt voorgedragen.
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Artikel 16:
De Raad van Bestuur verkiest onder zijn leden één voorzitter en één ondervoorzitter.
Bij afwezigheid van de voorzitter wordt de Raad van Bestuur voorgezeten door de ondervoorzitter. Is
ook deze afwezig dan treedt de oudste in functie zijnde gemeentelijke bestuurder als voorzitter op.
De voorzitter en ondervoorzitter worden verkozen voor een termijn van zes jaren.
Voorzitter en ondervoorzitter moeten bestuurders zijn, voorgedragen door onderscheiden
gemeenten.
De uittredende voorzitter en ondervoorzitter zijn herkiesbaar.
Aan deze functie wordt in ieder geval een einde gesteld wanneer zij geen mandaat van bestuurder
meer uitoefenen.

Artikel 17:
De Raad van Bestuur vergadert slechts geldig wanneer de meerderheid van zijn leden aanwezig is.
Een bestuurder kan hoogstens één andere bestuurder vertegenwoordigen die hem daartoe schriftelijk
volmacht geeft.
Volmachtgever en volmachtdrager moeten tot dezelfde deelnemersgroep behoren. De volmacht moet
de naam van beiden vermelden alsmede de datum van de enkele zitting, waarvoor de volmacht wordt
verleend.
Indien op een zitting de raadsleden niet in voldoende aantal zijn, wordt een nieuwe vergadering
bijeengeroepen binnen de veertien dagen.
De Raad kan dan geldig besluiten, wat ook het getal der aanwezigen zij, doch enkel voor de punten
die bij de eerste bijeenroeping op de agenda werden geplaatst en voor zover het geen voorstel tot
statutenwijziging betreft.
De beschikkingen van dit artikel dienen herinnerd bij elke bijeenroeping tot de vergadering van de
Raad van Bestuur.
De besluiten worden bij eenvoudige meerderheid van stemmen genomen.
Bij staking van stemmen is de stem van de bestuurder die de vergadering voorzit, beslissend.
De Raad van Bestuur komt samen op uitnodiging van de voorzitter.
De Raad van Bestuur wordt ambtshalve samengeroepen wanneer ten minste twee bestuurders
benoemd op voordracht van onderscheiden gemeenten, hiertoe de wens uiten.
Behoudens gevallen van hoogdringendheid worden de oproepingsbrieven met de eventueel
toelichtende documenten ten minste acht volle dagen voor de bijeenkomst aan alle bestuurders,
alsmede aan de regeringscommissaris toegestuurd.

Artikel 18:
De besluiten van de Raad van Bestuur blijken uit de notulen der beraadslagingen.
Deze worden in een daartoe bestemd register opgenomen zonder enig wit vak of tussenregel.
Zij worden ondertekend door de bestuurder die de vergadering voorzit en de secretaris van de Raad
van Bestuur.
De notulen en alle documenten waar in de notulen naar verwezen werd van de Raad van Bestuur
worden door de voorzitter of diens plaatsvervanger ondertekend en uiterlijk binnen de dertig dagen
aan de deelnemers, aan elke bestuurder, alsmede aan de regeringscommissaris toegezonden.
De vergaderingen van de Raad van Bestuur zijn niet openbaar.

Artikel 19:
De Raad van Bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheden om alle daden van beheer en
beschikking te stellen betreffende de vereniging.
Alles wat niet uitdrukkelijk voorbehouden is door het decreet of de statuten aan de algemene
vergadering, behoort tot de bevoegdheid van de Raad
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Artikel 20:
De Raad van Bestuur kan zich laten bijstaan door maximum drie deskundigen, die na gezamenlijk
overleg, worden voorgedragen door de gemeente waar de zetel gevestigd is. De deskundigen worden
benoemd door de algemene vergadering. Zij maken geen deel uit van de Raad van Bestuur, maar ze
kunnen de vergaderingen van deze raad en de algemene vergadering bijwonen en alle documenten
opvragen. Zij kunnen tevens uitgenodigd worden om vergaderingen van ad hoc werkgroepen bij te
wonen.

Artikel 21:
De bestuurders zijn niet persoonlijk gebonden door 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.
Geen lid van de Raad van Bestuur mag:
- aanwezig zijn bij de beraadslaging over zaken waarbij hij een rechtstreeks belang heeft; of
waarbij zijn bloed- of aanverwanten tot en met de vierde graad, een persoonlijk of rechtstreeks
belang hebben;
dit verbod strekt niet verder dan de bloed- en aanverwanten tot de tweede graad, zo het gaat om
voordrachten van kandidaten, benoemingen, afzettingen en schorsingen;
- rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen aan overeenkomsten afgesloten met de vereniging;
- als advocaat, notaris of zaakvoerder op te treden in rechtsgedingen tegen de vereniging.
Het is hem verboden, in dezelfde hoedanigheid, ten behoeve van de vereniging te pleiten, raad te
geven of op te treden in enige betwisting, tenzij dit kosteloos gebeurt;
- optreden als raadsman van een personeelslid in tuchtzaken.
Wordt van rechtswege als ontslagnemend en niet herkiesbaar beschouwd, de bestuurder die handelt
tegen het verbod opgelegd door dit artikel.
De algemene vergadering bevestigt dit feit bij een met redenen omkleed besluit.

Artikel 22:
De benoeming, het ontslag, de vaststelling van de bezoldiging en het stelsel waaronder het personeel
zal vallen, worden door de Raad van Bestuur bepaald.
Hij stelt eveneens de huishoudelijke reglementen vast.

Artikel 23:
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.

Artikel 24:
Alle akten die de vereniging tegenover derden binden, worden door de voorzitter van de Raad van
Bestuur en door een bestuurder, of door twee gemeentelijke bestuurders ondertekend.
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B.Toezicht.
Artikel 25:
De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid, vanuit het
oogpunt van dit decreet en van de statuten, van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening,
wordt uitgeoefend door één of meer commissarissen. Die worden benoemd door de algemene
vergadering onder de leden van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. Zij zijn onderworpen aan de
wettelijke en reglementaire bepalingen die hun ambt en hun bevoegdheid regelen.

Titel IV - Algemene Vergadering.
Artikel 26:
De algemene vergadering, regelmatig samengesteld, vertegenwoordigt de totaliteit der aandelen en
haar besluiten zijn, binnen de perken van de wet en van onderhavige statuten bindend voor alle
deelnemers zelfs voor diegenen die tegenstemden of afwezig waren.
De algemene vergadering is regelmatig samengesteld, welke ook het aantal aanwezige deelnemers zij
-behoudens de daartoe door de wetten en statuten voorziene uitzonderingen voor zover minstens de
helft van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigd is.
Is het aantal der aanwezigen of vertegenwoordigde aandelen onvoldoende om geldig te besluiten,
dan wordt binnen de dertig dagen een nieuwe algemene vergadering bijeengeroepen.
Deze vergadering mag geldig besluiten over de punten die voor de tweede maal op de agenda
voorkomen, welke ook het aantal der aanwezigen of vertegenwoordigde aandelen zij voor zover het
niet gaat over statutenwijzigingen. In de oproepingsbrief wordt uitdrukkelijk verwezen naar
onderhavig artikel.
De oproepingsbrieven moeten uiterlijk dertig kalenderdagen, per aangetekend schrijven, verzonden
worden en de agenda van de te behandelen punten wordt aan de oproepingsbrieven toegevoegd.
Alle oproepingsbrieven, agenda’s, documenten en bescheiden worden eveneens toegezonden aan de
regeringscommissaris.
Twee of meer deelnemers die samen ten minste één vijfde van de aandelen bezitten mogen punten
op de agenda brengen op voorwaarde dat zij veertien dagen voor de vergadering hiervan aan de Raad
van Bestuur mededeling geven. In dit geval zal een bijgevoegde agenda aan de vennoten en aan de
regeringscommissaris ten minste één week voor de datum van de algemene vergadering toegezonden
worden.
Van deze agendapunten kan enkel akte genomen worden, er kan even wel niet over gestemd worden.
De zittingen van de algemene vergadering zijn openbaar.

Artikel 27:
De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de Raad van Bestuur of door de
ondervoorzitter of bij ontstentenis in volgorde door de oudste gemeentelijke bestuurder in leeftijd.
De secretaris van de vereniging fungeert als secretaris van de algemene vergadering.
Deze personen beschikken over geen stemrecht in de algemene vergadering.

Artikel 28:
De jaarvergadering moet elk jaar samengeroepen worden of vergadert van rechtswege in de loop van
de maand mei en uiterlijk op de laatste dinsdag van deze maand, in de zetel van de vereniging of in
enig ander lokaal, in de oproepingsbrief vermeld.
De Raad van Bestuur roept zo dikwijls hij zulks nodig acht en met naleving van de vormen in
onderhavige statuten voor de jaarvergadering vastgesteld, een buitengewone algemene vergadering
bijeen.
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De Raad van Bestuur roept de algemene vergadering binnen de dertig dagen in buitengewone zitting
samen op verzoek van de revisor, of van minstens twee deelnemers die samen ten minste één vijfde
der aandelen bezitten, hetzij op verzoek van drie deelnemers.
Het verzoekschrift moet de op de agenda te brengen punten vermelden.
Afgezien van de jaarvergadering wordt nog minstens één buitengewone algemene vergadering belegd
in de loop van het laatste trimester van elk jaar, om de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen
strategie voor het volgende boekjaar te bespreken. Een door de Raad van Bestuur opgestelde
begroting staat op de agenda van deze vergadering.

Artikel 29:
De mandataris van elke gemeente op de algemene vergadering moet burgemeester, schepen,
gemeenteraadslid zijn en aangeduid worden door de gemeenteraad. Hij is drager van een volmacht.
Alvorens de vergadering bij te wonen ondertekenen de vertegenwoordigers van de deelnemers een
aanwezigheidslijst.
Deze lijst wordt door de voorzitter echt verklaard en bij de notulen van de vergadering gevoegd.
Iedere gemeente duidt minstens één afgevaardigde aan. Gemeenten met meer dan tienduizend
(10 000) inwoners kunnen nog twee bijkomende afgevaardigden aanduiden.
Een deelnemer mag zich door maximum drie personen laten vertegenwoordigen.
Indien een deelnemer wenst zich te laten vertegenwoordigen door meerdere personen, moet de
volmacht het aantal aandelen vermelden waarvoor ieder vertegenwoordiger optreedt.
Zo dit niet is vermeld, worden de aan de deelnemer toegekende stemmen evenredig verdeeld onder
zijn vertegenwoordigers. Niemand mag meer dan één deelnemer vertegenwoordigen.
Elk aandeel geeft recht op één stem.
De volmachten evenals de voorgedragen kandidaturen moeten tenminste vijf dagen voor de
bijeenkomst van de algemene vergadering aan de Raad van Bestuur worden mede gedeeld.
De voorzitter van de vergadering mag nochtans bij een bijzonder besluit dat voor allen gelijk geldt,
laattijdig ingediende volmachten aanvaarden.

Artikel 30:
De algemene vergadering is o.a.bevoegd voor:
- wijzigingen aanbrengen aan de statuten;
- het jaarverslag goedkeuren van de Raad van Bestuur en het verslag van de revisor.
Het staat de algemene vergadering vrij uitspraak te doen niet alleen over de conclusies der verslagen
van de Raad van Bestuur, maar over al de op de agenda voorkomende punten.

Zij verleent kwijting aan de bestuurders en de revisor bij afzonderlijke stemming voor wat betreft de
goedkeuring van activiteitsverslagen en van de jaarrekening.
De goedgekeurde jaarrekening, het verslag van de revisor en het jaarverslag, worden elk jaar aan alle
leden van de deelnemende gemeenten toegezonden.

Artikel 31:
De notulen en de besluiten van de algemene vergadering worden in een register opgenomen.
Zij worden door de bestuurder die de vergadering voorzit en door de secretaris ondertekend.
De voorzitter van de Raad van Bestuur en de secretaris zijn er toe gehouden kopie van de notulen van
de algemene vergadering binnen een termijn van dertig dagen van de aangehaalde vergadering aan
de regeringscommissaris en aan de aandeelhouders toe te sturen.
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Artikel 32:
De besluiten worden genomen bij eenvoudige meerderheid van stemmen, behalve wanneer door het
decreet of door de statuten een andere meerderheid is vereist.
Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.
Voor verkiezingen en benoemingen wordt de eenvoudige meerderheid van de geldige uitgebrachte
stemmen vereist.
Wordt dit niet bekomen bij de eerste stemming, dan wordt een nieuwe verkiezing gehouden tussen
de twee kandidaten die het grootst aantal stemmen bekomen hebben.
In geval van staking van stemmen is de oudste kandidaat verkozen.

Artikel 33:
De wijzigingen in de statuten en in de bijlagen worden artikelsgewijs aangebracht door de algemene
vergadering met een drievierde meerderheid, zowel voor het geheel van de geldig uitgebrachte
stemmen, als voor de geldig uitgebrachte stemmen van de vertegenwoordigde gemeenten, en op
voorwaarde dat de gewone meerderheid van het aantal deelnemende gemeenten haar instemming
betuigt.
Uiterlijk negentig kalenderdagen voor de algemene vergadering die de statutenwijzigingen 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.
Het 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.
De wijzigingen worden goedgekeurd door de Vlaamse regering binnen een termijn van negentig
kalenderdagen na de ontvangst van het verslag van 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
bekendgemaakt.

worden op

dezelfde

wijze

als

de oprichtingsakte

neergelegd

en

Een volledig gecoördineerde tekst van de statuten wordt neergelegd in de zetel van de vereniging, bij
de toezichthoudende overheid en in de gemeentehuizen van elke deelnemende gemeente, binnen
een termijn van dertig kalenderdagen na de ontvangst door de vereniging van het goedkeuringsbesluit
of na het verstrijken van de termijn, bedoeld in de laatste zin van art.40 van dit decreet.
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.
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Titel V – Jaarrekening en Bestemming van het Resultaat.
Artikel 34:
Het boekjaar stemt overeen met het 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.

Artikel 35:
Ten minste 45 dagen voor de jaarvergadering, stelt de Raad van Bestuur, zonder verplaatsing van
documenten, alle stukken die vereist zijn voor het nazicht der rekeningen, ter beschikking van de
revisor.
De jaarrekening , het jaarvergadering en het verslag van de revisor worden, samen met de oproeping
tot de jaarvergadering aan de deelnemers overgemaakt. De boekhouding van de vereniging wordt
gehouden volgens de wetgeving op de boekhouding van de ondernemingen en overeenkomstig de
richtlijnen van de bevoegde overheid.

Artikel 36:
Aan het resultaat wordt de volgende bestemming gegeven:
1. Bij winst:
a)

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;

b)

de overblijvende winst zal overgedragen worden op een beschikbare reserve.

Op voorstel van de Raad van Bestuur zal de jaarvergadering het saldo geheel of gedeeltelijk aan de
beschikbare reserves toekennen of naar het volgend boekjaar overdragen.
Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto
actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of tengevolge van de uitkering zou dalen
beneden het bedrag van het vast gedeelte van het kapitaal of van het gestorte kapitaal, wanneer dit
minder bedraagt dan het vast gedeelte van het kapitaal.
2. Bij verlies:
Wanneer een boekjaar met verlies wordt afgesloten dan wordt het verlies vereffend door afneming
van de reserves. Zo deze ontoereikend zijn dan wordt het saldo naar het volgend boekjaar
overgedragen.
Wanneer ten gevolge van geleden verlies het netto actief van de vereniging gedaald is tot minder dan
de helft van het vast gedeelte van het kapitaal, moet de algemene vergadering bijeenkomen binnen
een termijn van ten hoogste zestig kalenderdagen nadat het verlies is vastgesteld om te beraadslagen
en te beslissen over een door de Raad van Bestuur opgesteld saneringsplan.
De Raad van Bestuur verantwoordt zijn voorstellen in dit saneringsplan dat uiterlijk drie weken voor
de algemene vergadering aan alle deelnemers en aan de toezichthoudende overheid wordt
voorgelegd, samen met de oproepingsbrief en alle bijbehorende documenten waaruit de noodzaak
van het saneringsplan blijkt.
De algemene vergadering beslist onder de voorwaarden bepaald in artikel 39 van het decreet. Indien
het saneringsplan niet of in onvoldoende mate wordt aanvaard, kan artikel 75 van het decreet
worden toegepast.
De algemene vergadering beslist hierover conform de regels van een statutenwijziging.
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Artikel 37:
Binnen de dertig dagen na de goedkeuring door de jaarvergadering zal de Raad van Bestuur de
jaarrekening en alle bij de wet of de onderrichtingen voorgeschreven documenten ter kennisgeving
aan de regeringscommissaris voorleggen en neerleggen bij de Nationale Bank.

Titel VI - Verlenging -Ontbinding -Vereffening.
Artikel 38:
Na afloop van de statutair 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 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
voorlaatste en de laatste leden van artikel 37 van het decreet zijn op hen van toepassing.
Deelnemers die nalaten over de verlening te beslissen of hun beslissing mee te delen, worden geacht
verder deel uit te maken van de vereniging.
Indien de duur van een vereniging verstrijkt in de loop van het jaar waarin 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 dat jaar. Zolang wordt de oorspronkelijke duurtijd verlengd.

Artikel 39:
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 tot de vervroegde ontbinding van een vereniging beslissen.
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 bestuurders.
Een beperkt college van vereffenaars kan samengesteld worden op dezelfde wijze als een
directiecomité. Alle andere organen vervallen op het ogenblik van de ontbinding.
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.
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De nieuwe werkgever waarborgt de rechten die de vereniging op dat ogenblik van haar ontbinding,
hetzij statutair, hetzij contractueel voor de werknemers vastgesteld had. Het door de gemeente
overgenomen personeel komt, met behoud van zijn geldelijk statuut, terecht in een overgangskader
dat geen invloed heeft op de personeelsformatie en uitdovend is.
De gemeenten hebben een recht van voorkeur op overneming van de op hun grondgebied gelegen
installaties tegen boekwaarde.
Artikel 70 van het decreet is eveneens van toepassing op de vereniging.

******
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