Gecoördineerde statuten goedgekeurd door de BAV van 26 maart 2019

Bijlage 3

Intergemeentelijke vereniging voor het afvalbeheer
voor Oostende en Ommeland
(IVOO)
(gemachtigd bij K.B. van 19 september 1974)
Opgericht op 4 november 1974
(gepubliceerd in de bijlagen van het B.S. van 15.11.1974
n.4365-1,blz. 34913-34917)

STATUTEN

Aangepast met volgende wijzigingen:
- besluit van de Jaarvergadering van 27 april 1982, goedgekeurd bij Ministerieel Besluit van 24
september 1982, verschenen in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad van 26 oktober 1982
(nr.): art. 15 bis;
- besluit van de Buitengewone Algemene Vergadering van 30 september 1982, goedgekeurd bij
Ministerieel Besluit van 15 juni 1983 (BS 09.08.1983), verschenen in de bijlagen van het
Belgisch Staatsblad van 20.08.1983 (nr. 2138-7) : art.10;
- besluit van de Jaarvergadering van 29 april 1986, goedgekeurd bij Ministerieel Besluit van 8
januari 1987, verschenen in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad van 4 juli 1987 (nr.
871204/ 190);
- besluit van de jaarvergadering van 26 april 1988, goedgekeurd bij Ministerieel Besluit van
16.08.88, verschenen in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad van 10.11.88 (nr.81110/75);
- besluit van de jaarvergadering van 25 april 1989, goedgekeurd bij Ministerieel Besluit van 27
februari 1990, verschenen in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad van 21.07.89
(nr.890721/321);
- besluit van de jaarvergadering van 28 april 1992, goedgekeurd bij Ministerieel Besluit van 14
augustus 1992, verschenen in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad van 06.05.93 (nr.
930506/303);
- besluit van de jaarvergadering van 27 april 1993, goedgekeurd bij Ministerieel Besluit van 5
augustus 1993, verschenen in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad van 25.05.93 (nr.
930525-155);
- besluit van de jaarvergadering van 27 april 1999, goedgekeurd bij Ministerieel Besluit van 8 juli
1999, verschenen in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad van 15.05.99 (nr. 990515-264);
- besluit van de jaarvergadering van 27 september 1999, goedgekeurd bij Ministerieel Besluit
van 26.01.2000, verschenen in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad van 15.10.99 (nr.
991015-71);
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- besluit van de jaarvergadering van 24 april 2001, verschenen in de bijlagen van het Belgisch
Staatsblad van 30.06.01 (nr. 20010630-344);
- besluit van de buitengewone algemene vergadering van 2 juli 2002, goedgekeurd bij
Ministerieel Besluit van 25.10.2002, verschenen in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad van
30.07.02 (nr. 20020730-196);
- besluit van de buitengewone algemene vergadering van 16 december 2003, goedgekeurd bij
Ministerieel Besluit van 07.04.2004, verschenen in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad van
13.01.2004 (nr. 04004622);
- besluit van de buitengewone algemene vergadering van 25 mei 2004; impliciet goedgekeurd
door het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap door het verstrijken van de in artikel 40 van
het decreet van 6 juli 2001 bepaalde termijn, verschenen in de bijlagen van het Belgisch
Staatsblad van 25.06.2004 (nr. 04093931);
- besluit van de buitengewone algemene vergadering van 21 december 2004 goedgekeurd bij
Ministerieel Besluit van 25.04.2005, verschenen in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad van
08.02.2005 (nr. 05024076);
- besluit van de buitengewone algemene vergadering van 17 december 2007 goedgekeurd bij
Ministerieel Besluit van 14.04.2008, verschenen in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad van
22.01.2008 (nr. 08012965).
- besluit van de buitengewone algemene vergadering van 21 december 2010 goedgekeurd bij
Ministerieel Besluit van 26.04.2011, verschenen in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad van
08.02.2011 (nr. 11020884).
- besluit van de buitengewone algemene vergadering van 24 september 2013, verschenen in de
bijlagen van het Belgisch Staatsblad van 28.10.2013 (nr. 13163730) en in de bijlagen van het
Belgisch Staatsblad van 20.01.2014 (nr. 140194424).
- besluit van de buitengewone algemene vergadering van 17 december 2013 goedgekeurd bij
Ministerieel Besluit van 18.03.2014, verschenen in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad van
28.05.2014 (nr 14108410)
- besluit van de buitengewone algemene vergadering van 29 juni 2016 goedgekeurd bij
Ministerieel Besluit van 17.10.2016, verschenen in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad van
22.07.2016 (nr 16103036)
- besluit van de buitengewone algemene vergadering van 19 september 2017 goedgekeurd bij
Ministerieel Besluit van 11.11.2017, verschenen in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad van
27.10.2017 (nr 17151982)
- besluit van de buitengewone algemene vergadering van 26 maart 2019

2

Gecoördineerde statuten goedgekeurd door de BAV van 26 maart 2019

TITEL I

Bijlage 3

RECHTSVORM, NAAM, ZETEL, DOEL, DEELNEMERS

Art. 1
De vereniging is een opdrachthoudende vereniging met beheersoverdracht onderworpen aan
het decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 (B.S. 15 februari 2018), verder genoemd “het
decreet”. Zij wordt 'Intergemeentelijke vereniging voor het afvalbeheer voor Oostende en
Ommeland' in verkorting 'IVOO' genoemd. Deze opdrachthoudende vereniging wordt hierna “de
vereniging” genoemd.
Art. 2
De vereniging neemt de rechtsvorm aan van een publiekrechtelijke rechtspersoon met een
rechtsvorm waarvan de kenmerken vastgelegd zijn krachtens de bepalingen van het decreet.
Ongeacht haar doelstellingen hebben haar verbintenissen geen handelskarakter.
Voor al wat niet uitdrukkelijk geregeld is door het decreet, zijn op het samenwerkingsverband
met rechtspersoonlijkheid de bepalingen van toepassing van het Wetboek van vennootschappen
die gelden voor de verenigingsvorm van de coöperatieve vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid.
Art. 3
De vereniging heeft als doel het beheer van de afvalstoffen die ontstaan binnen haar
samenwerkingsgebied ter verwezenlijking van een gecoördineerd afvalstoffenbeleid.
Dit houdt in het nemen van initiatieven, het treffen van maatregelen en het uitoefenen van alle
activiteiten in verband met :
1. het adviseren van de gemeenten inzake afvalstoffenbeheer en het coördineren van het
gemeentelijk afvalstoffenbeleid;
2. de voorkoming en de beperking van afvalstromen;
3. het informeren en sensibiliseren rond het afvalstoffenbeleid;
4. de selectie, de inzameling, het stockeren, de sortering, de recuperatie, de recyclage, de
valorisatie, de overslag, de afvoer, het verwijderen, de afzet en de verwerking van
afvalstoffen. Er is uitzondering gemaakt voor de uitbating van de gemeentelijke
containerparken, de huis-aan-huis-ophaling van restafval en de activiteiten van de bestaande
gemeentelijke ophaaldiensten.
De vereniging mag alle verrichtingen uitvoeren die rechtstreeks met het doel van de vereniging
verband houden.
Zij kan haar doel onder meer verzekeren door samen te werken met andere opdrachthoudende
verenigingen die een gelijkaardige activiteit uitvoeren, aan wie zij de rechten kan overdragen
waarover zij statutair beschikt, evenwel voor een termijn die niet langer kan duren dan haar
bestaanstermijn op grond waarvan deze rechten haar zijn toegekend en voor zover de
overdracht onontbeerlijk is voor de goede uitvoering van het afvalstoffenbeleid in het Vlaamse
Gewest.

Art. 4
De zetel van de vereniging is gevestigd in de bedrijfsgebouwen van de IVOO, Klokhofstraat nr. 2
te Oostende.
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Art. 5
De vereniging werd opgericht voor de duur van dertig jaar, te rekenen vanaf de datum van
oprichting.
Bij besluit van de Buitengewone Algemene Vergadering van 25.05.2004 werd de duurtijd van de
vereniging verlengd voor een termijn van 9 jaar die verstrijkt op 3 november 2013.
Bij besluit van de Buitengewone Algemene Vergadering van 24.09.2013 werd de duurtijd van de
vereniging verlengd voor een termijn van 49 maanden die verstrijkt op 3 december 2017.
Bij besluit van de Buitengewone Algemene Vergadering van 19.09.2017 werd de duurtijd van de
vereniging verlengd voor een termijn van 18 jaar die verstrijkt op 3 december 2035.
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.
Art. 6
De vereniging is samengesteld uit de deelnemers, zoals vermeld op de lijst van deelnemers met
opgave van de inbreng, die als bijlage aan onderhavige statuten is gevoegd en er wezenlijk deel
van uit maakt.
Deze lijst wordt door de Raad van Bestuur in overeenstemming gebracht met de door de
organen van de vereniging terzake genomen besluiten. Hiervan wordt mededeling gedaan aan
de Algemene Vergadering, die er akte van neemt.
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MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL - VERPLICHTINGEN DER
DEELNEMERS

Art. 7
Het maatschappelijk kapitaal waarvan het vast gedeelte 250.000 EUR bedraagt, is
samengesteld uit ondeelbare aandelen ten name van 25 EUR elk.
Er worden twee soorten van maatschappelijke aandelen uitgegeven.
Aandelen A, toegekend aan de gemeenten.
Aandelen B, toegekend aan andere openbare besturen en instellingen en aan
intergemeentelijke opdrachthoudende verenigingen.
De aandelen kunnen slechts overgedragen worden onder aangeslotenen van dezelfde soort,
mits toestemming van de Algemene Vergadering en indien de overdracht van aandelen geen
afbreuk doet aan de waarborg van goede uitvoering van de verbintenissen.

Art. 8
Het bedrag van het kapitaal dat door de gemeenten bij de oprichting geplaatst wordt, is bepaald
op 25 EUR per inwoner.
Het bevolkingscijfer wordt bepaald door de jongste jaarlijkse statistiek van het bevolkingscijfer in
het Rijk, in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd, op het ogenblik van de oprichting of van de
toetreding van een nieuwe deelnemer.
De openbare besturen en instellingen en intergemeentelijke opdrachthoudende verenigingen
moeten bij de oprichting of bij latere toetreding elk ten minste vijf aandelen plaatsen.
Bij latere toetreding kan het aantal door de nieuwe deelnemer te plaatsen maatschappelijke
aandelen, berekend op basis van de bepalingen van de 1ste alinea van huidig artikel, door de
Algemene Vergadering op voorstel van de Raad van Bestuur aangepast worden, om rekening te
houden met het werkelijk netto-actief en met de uitgaven welke tot op dit ogenblik in het belang
van de gemeenschap werden gedaan.

Art. 9
De Raad van Bestuur regelt de oproep tot volstorting van het geplaatst kapitaal, met dien
verstande dat op elk aandeel minimum één derde moet worden volstort.
De verdere volstorting gebeurt naar gelang 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 rente
verschuldigd zijn op de achterstallige betalingen die wordt berekend op basis van de wettelijke
intresten.
Deze regeling geldt voor alle betalingen door de aangesloten deelnemers aan de vereniging
verschuldigd. De gedane stortingen worden in de eerste plaats aangewend tot kwijting van de
verschuldigde renten.
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Art. 10
§1
Elke aangesloten gemeente verbindt er zich toe op eerste aanvraag van de Raad van Bestuur,
alle schikkingen te treffen om uitsluitend aan de vereniging alle opgehaald afvalstoffen te
leveren of ter beschikking te stellen.
Zij ontzegt zich het recht aan zichzelf of aan een andere private of openbare instelling de
bedrijvigheid toe te vertrouwen voor dewelke zij tot de vereniging toegetreden is. Zij verplicht er
zich derhalve toe binnen een redelijke tijd na bovenbedoelde aanvraag, 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 wijzen van al dan niet
selectieve inzameling en ophaling van de afvalstoffen.
Nochtans mag de aangesloten gemeente die over een eigen ophaaldienst beschikt op het
ogenblik van de oprichting van de vereniging, de ophaling van het vuil in eigen bedrijf blijven
uitoefenen na toetreding tot de vereniging, indien zij dit wenst.
Indien achteraf mocht blijken dat de goede werking van de vereniging in het gedrang wordt
gebracht tengevolge van de wijze van afvalophaling en -inzameling in die gemeente, kan de
Raad van Bestuur haar verplichten de eigen inzameling te staken om ze door de vereniging te
laten uitvoeren.
De intergemeentelijke opdrachthoudende verenigingen die een gelijkaardige activiteit uitoefenen
als de vereniging en die op grond van het hen statutair door hun deelnemende gemeenten
toegekende vermogen van substitutie, inbreng kunnen doen van de hen toevertrouwde rechten
en bevoegdheden, verbinden er zich toe bij hun toetreding het op het grondgebied van hun
deelnemende gemeenten opgehaalde vuil geheel of gedeeltelijk te leveren aan de vereniging
met het oog op de verwerking.
§2
De vereniging zal op economische wijze alle prestaties die vallen in het raam van haar doel,
uitvoeren.
§3
De deelnemende gemeenten verbinden zich ertoe elk jaar aan de vereniging een bijdrage te
storten tot dekking van alle kosten. Hierin zijn begrepen de financiële lasten van leningen, de
kosten van het algemeen bestuur en alle exploitatiekosten.
De verdeling van deze kosten geschiedt in verhouding tot de geleverde prestaties, aan de hand
van eenheidsprijzen die jaarlijks door de Raad van Bestuur worden vastgesteld, zonder dat de
bijdragen per werkingsjaar en per gemeente mogen uitstijgen boven een gemiddelde van 0,12
EUR per kg afval dat door de vereniging in het raam van haar doel werd beheerd.
De opdrachthoudende verenigingen die overeenkomstig het zesde lid van artikel 10 afvalstoffen
leveren aan de vereniging met het oog op de verwerking, verbinden er zich toe jaarlijks een
bijdrage te storten tot dekking van alle kosten. Deze bijdrage wordt jaarlijks vast gesteld door de
Raad van Bestuur zonder dat zij het gemiddelde van 0,12 EUR per kilo mag overschrijden.
De heffingen op de afvalverwerking in de eigen installaties die IVOO moet innen in opdracht en
ten gunste van de hogere overheid zullen afzonderlijk en supplementair worden aangerekend en
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dit volgens de basis als opgelegd door de genoemde overheid (per inwoner, per gewogen
hoeveelheid of per getelde eenheid).
De bijdragen worden aan de deelnemers opgevraagd in de vorm van maandelijkse
voorschotten, berekend in verhouding tot de geleverde prestaties aan eenheidsprijzen die
voorlopig door de Raad van Bestuur worden vastgesteld. Het saldo van de jaarlijkse bijdrage tot
dekking van alle kosten wordt verrekend door toepassing van de definitieve eenheidsprijzen, na
goedkeuring van de jaarrekening door de Jaarvergadering.
Art.11
De deelnemers zijn slechts verantwoordelijk tot beloop van het door hen geplaatst kapitaal der
vereniging en van de jaarlijkse door hen verschuldigde bijdrage in de werkingskosten. Er bestaat
onder hen geen hoofdelijke aansprakelijkheid.
De deelnemende gemeenten zijn er tevens toe gehouden de door de vereniging aangegane
leningen te waarborgen tot een maximum bedrag van tweemaal het bedrag van het door hen
geplaatst maatschappelijk kapitaal.
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DE DEELNEMERS - TOETREDING - UITTREDING UITSLUITING

Art. 12
Onverminderd de bepalingen van artikels 420 en 421 van het decreet staat de toetreding tot de
vereniging open voor alle gemeenten en openbare besturen die de statutaire en wettelijke
verplichtingen willen naleven.
De toetreding gebeurt conform artikel 420 van het decreet.
Art. 13
Bij het toetreden van nieuwe deelnemers kan een herverdeling van de waarborgen, zoals
voorzien in artikel 11 van deze statuten, worden doorgevoerd.
De kosten van de uitbreiding die moeten gemaakt worden in het belang van nieuwe deelnemers,
zullen uitsluitend door deze worden gedragen.
De nieuwe toetredende deelnemende gemeenten betalen, boven op de volstorting van het
geplaatst kapitaal, een inkomgeld dat door de Algemene Vergadering, op voorstel van de Raad
van Bestuur wordt vastgesteld.
Hierbij wordt rekening gehouden met het werkelijk netto-actief en met de uitgaven die op dat
ogenblik in het belang van de gemeenschap werden gedaan.
Art. 14
Conform artikel 422 van het decreet is er tijdens de vastgestelde duur geen uittreding mogelijk.
Art. 15
De Algemene Vergadering kan op voorstel van de Raad van Bestuur een deelnemer uitsluiten
wegens het niet vervullen van zijn verplichtingen tegenover de vereniging.
In dat geval zal de betrokken deelnemer verzocht worden zijn opmerkingen schriftelijk te kennen
te geven aan de Algemene Vergadering, binnen de maand nadat een aangetekende brief met
het met reden omklede voorstel tot uitsluiting is verstuurd.
Hij moet gehoord worden indien hij daarom verzoekt in het geschrift dat zijn opmerkingen bevat.
Elk besluit tot uitsluiting wordt met redenen omkleed.
Bij uitsluiting van een deelnemende gemeente uit de opdrachthoudende vereniging die zelf is
toegetreden tot de vereniging overeenkomstig artikel 10 §1 6de alinea van deze statuten, en die,
ten behoeve van de vereniging van het haar door de uitgesloten deelnemer toegekende
mogelijkheid tot substitutie gebruik heeft gemaakt, vervalt dit vermogen van substitutie van
rechtswege door het ontslag zelf en wordt de verbintenis van de betrokken opdrachthoudende
vereniging ten opzichte van de vereniging dienovereenkomstig aangepast.
Art. 16
De uitgesloten deelnemer kan enkel aanspraak maken op haar aandeel in de vereniging, zoals
blijkt uit de balans van het boekjaar, waarin de uitsluiting zich werkelijk voordoet.
Deze terugbetaling kan slechts plaatsvinden na vereffening van alle vergoedingen wegens
kosten, schade en renten, alsmede van de schulden of lasten welke de deelnemer aan de
vereniging mocht verschuldigd zijn. De terugbetaling dient te geschieden binnen het jaar
volgend op het tijdstip waarop de uitgesloten deelnemer ophoudt van de vereniging deel uit te
maken. Gedurende deze termijn zal de terug te betalen som geen rente opbrengen.
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BESTUUR EN CONTROLE

A Raad van Bestuur.
Art. 17
Overeenkomstig artikels 434 en 435 van het decreet wordt de vereniging bestuurd door een
Raad van Bestuur, samengesteld uit vertegenwoordigers van de aangesloten deelnemers en dit
op volgende wijze:
elke deelnemende gemeente heeft recht op twee mandaten van bestuurder. Gemeenten met
meer dan 60.000 inwoners hebben recht op 5 mandaten van bestuurder.

De berekening gebeurt op basis van het meest recente gepubliceerde officiële bevolkingscijfer,
dat per gemeente in het Belgisch Staatsblad werd opgenomen.
Het aantal leden van de raad van bestuur bedraagt maximaal vijftien. Maximaal twee derden van
de leden is van hetzelfde geslacht.
Indien de samen te stellen Raad van Bestuur, op basis van de voordrachten van de deelnemers,
als geheel niet voldoet aan deze voorwaarden dan kan de Raad van Bestuur bestaande uit de
van rechtswege ontslagnemende mandatarissen een formateur aanstellen. De rol van de
formateur is om, al dan niet middels een bijeenkomst van de deelnemers, tot een geldig
samengestelde Raad van Bestuur te komen.

De leden van de Raad van Bestuur worden overeenkomstig artikel 434 van het decreet
benoemd door de Algemene Vergadering op voordracht van de deelnemers.
Als de deelnemende gemeenten kandidaat-bestuurders voordragen die geen lid zijn van een
gemeenteraad of van een districtsraad van een van de deelnemende gemeenten, maar van wie
de deskundigheid over de statutair bepaalde doelstellingen manifest aantoonbaar is, wordt die
voordracht uitdrukkelijk gemotiveerd. In dat geval is de onverenigbaarheid van het mandaat van
bestuurder met de functie van werknemer van een deelnemend openbaar bestuur, vermeld in
artikel 436, eerste lid, 8°, niet van toepassing.
De algemene vergadering kan op voordracht van de raad van bestuur, onafhankelijke
bestuurders aanstellen als stemgerechtigde leden van de raad van bestuur.
De raad van bestuur stelt de vereisten vast waaraan kandidaten voor het mandaat van
onafhankelijk bestuurder moeten voldoen op het vlak van bekwaamheden, kennis en ervaring.
Hij doet een open oproep tot kandidaatstelling voor een mandaat van onafhankelijk bestuurder.
De oproep bevat een weergave van de vereisten waaraan kandidaten moeten voldoen en regelt
de wijze van kandidaatstelling, waarbij minstens een curriculum vitae wordt voorgelegd. De raad
van bestuur vergelijkt de verdiensten van de kandidaten.
De algemene vergadering stelt een onafhankelijk bestuurder aan op voordracht van de raad van
bestuur, op grond van:
– deskundigheid inzake het algemeen bestuur van het samenwerkingsverband;
– specifieke deskundigheid inzake de inhoudelijke materie en de beleidsvelden waarin het
samenwerkingsverband actief is;
– onafhankelijkheid ten aanzien van de deelgenoten en het dagelijks bestuur van het
samenwerkingsverband.
In geval van ernstige redenen kunnen de onafhankelijke bestuurders te allen tijde worden
ontslagen door de algemene vergadering, op voordracht van de raad van bestuur.
Niemand kan gelijktijdig mandaten uitoefenen in de uitvoerende organen van meer dan drie
dienstverlenende of opdrachthoudende verenigingen.
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De algemene vergadering stelt een code van goed bestuur vast.
De code van goed bestuur wordt meegedeeld aan de toezichthoudende overheid.
Wat de voorgedragen kandidaten betreft dient in het bijzonder rekening te worden gehouden
met de bepalingen in artikel 436 van het decreet, namelijk dat er onverenigbaarheid bestaat
tussen het mandaat van bestuurder en de volgende ambten, functies of mandaten:
- lid van een regering, zowel op federaal niveau als op niveau van de gewesten en
gemeenschappen;
- lid van een wetgevende vergadering, zowel op federaal niveau als op niveau van de
gewesten en gemeenschappen;
- lid van het Europees Parlement en van de Europese Commissie;
- provinciegouverneur of adjunct van de gouverneur van Vlaams-Brabant;
- arrondissementscommissaris of adjunct-arrondissementscommissaris;
- provinciegriffier;
- lid van een bestuurs- of controleorgaan in of werknemer van een privaatrechtelijke
rechtspersoon die activiteiten uitoefent in dezelfde beleidsdomeinen als de
opdrachthoudende vereniging;
- behoudens in het geval de gemeenteraad kandidaat-bestuurders voordraagt die geen lid
zijn van de gemeenteraad of van de districtraad, maar van wie de deskundigheid met
betrekking tot de statutair bepaalde doelstellingen manifest aantoonbaar is, werknemer
van een aangesloten openbaar bestuur, of van een administratie die is belast met hetzij
de uitoefening van het gewoon toezicht op de lokale besturen, hetzij de uitoefening van
een specifiek toezicht op grond van de doelstellingen van de opdrachthoudende
vereniging.
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 en met in acht
name van vorige alinea. Tijdens de eerstvolgende Algemene Vergadering zal een nieuwe
bestuurder, op voordracht van de deelnemer of deelnemers die hij vertegenwoordigt, worden
benoemd ten einde het mandaat van zijn voorganger te beëindigen.
Overeenkomstig artikel 435 van het decreet kunnen de bestuurders, benoemd op voordracht
van de gemeenten, zich laten bijstaan door deskundigen die na gezamenlijk overleg worden
voorgedragen door de gemeente waar de zetel gevestigd is, en worden benoemd door de
gemeentelijke vertegenwoordigers op de Algemene Vergadering. De deskundigen maken geen
deel uit van de Raad van Bestuur, maar ze kunnen de vergaderingen van alle organen bijwonen
en alle documenten opvragen.

Art. 17 bis
Iedere deelnemende gemeente heeft het recht tot lid van de raad van bestuur met raadgevende
stem, één gemeenteraadslid aan te duiden dat verkozen is op een lijst waarvan geen enkele
verkozene deel uitmaakt van het college van burgemeester en schepenen. Die aanduiding wordt
voorgelegd aan de algemene vergadering die overgaat tot de samenstelling van de raad van
bestuur na de algehele vernieuwing van de gemeenteraden. In de oproeping voor die algemene
vergadering wordt de aandacht van de gemeenten op dit recht gevestigd. Deze afgevaardigde
wordt niet meegeteld in het maximum aantal leden van de Raad van Bestuur, vermeld in artikel
17.
Bovengenoemde algemene vergadering neemt akte van de gemeenteraadsbeslissingen en
bepaalt de rangorde van de aangeduide leden met raadgevende stem in afdalende volgorde
volgens het aantal aandelen. Wanneer een gemeente geen kandidaat voordraagt, wordt ze niet
opgenomen in de oorspronkelijke rangorde. Deze gemeente kan nadien alsnog een
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vertegenwoordiger met raadgevende stem aanduiden, die desgevallend onmiddellijk
opgenomen wordt in de raad van bestuur en bij de eerstvolgende algemene vergadering
achteraan de rangorde wordt toegevoegd.
De duur van het mandaat van lid met raadgevende stem bedraagt 3 jaar. De eerste drie volgens
deze rangorde aangeduide leden met raadgevende stem wonen vanaf dat ogenblik de zittingen
van de raad van bestuur bij. Bij het verstrijken van de duur wordt in de algehele vervanging van
deze leden voorzien en komen de opengevallen mandaten toe aan de volgende drie volgens de
opgemaakte rangorde aangeduide leden.
Bij verlies van het mandaat van een overeenkomstig de voorgaande alinea aangeduid lid met
raadgevende stem vóór het verstrijken van de duur bepaald in voorgaande alinea, 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.
Tijdens de eerstvolgende algemene vergadering zal akte genomen worden van deze
vervanging.
Wanneer er plaatsen in de rangorde niet ingevuld zijn dan blijft het mandaat open.

Art. 18
De bestuurders worden benoemd voor zes jaar. Overeenkomstig art. 445 van het decreet zijn
alle mandatarissen van rechtswege ontslagnemend bij verlies van hun openbaar mandaat,
uitgezonderd ingeval van algehele vernieuwing van de gemeenteraden. In dat geval moet
binnen de eerste 3 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 besturen die de voordracht
moeten doen, reeds in hun nieuwe samenstelling vergaderd hebben. Is dat niet het geval, dan
worden de betrokken nieuwe bestuurders benoemd door de algemene vergadering waarvan
sprake is in artikel 454 van het decreet, die tevens kwijting verleent aan de bestuurders die het
voorgaande boekjaar in functie waren en die tot dan de verantwoordelijkheid blijven dragen
overeenkomstig artikel 438 van het decreet.
Het mandaat van bestuurder eindigt wanneer de deelnemer zijn vertrouwen opzegt en een
nieuwe kandidaat voorstelt.
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Art. 19
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 bestuurder als voorzitter op. Het
voorzitterschap wordt steeds waargenomen door een bestuurder, benoemd op voordracht van
de deelnemende gemeenten.
De voorzitter en de ondervoorzitter worden verkozen voor een termijn van zes jaar.
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.
Art. 20
De Raad van Bestuur vergadert slechts geldig wanneer de gewone meerderheid van het aantal
statutair bepaalde stemmen, zowel globaal als in de groep van de deelnemende gemeenten,
aanwezig is. Indien op een zitting de bestuurders niet in voldoende aantal zijn, wordt een nieuwe
vergadering bijeengeroepen binnen de veertien dagen; de Raad kan dan geldig besluiten, wat
ook het AANTAL der aanwezigen zij, doch enkel voor de punten, die bij de eerste bijeenroeping
op de agenda werden geplaatst. Deze bepaling geldt niet voor statutenwijzigingen.
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 zowel globaal als in
de groep van de gemeenten. Het stemmen bij volmacht is toegelaten onder de voorwaarden,
bepaald in artikel 447 van het decreet.
De Raad van Bestuur vergadert op uitnodiging van de voorzitter of diens plaatsvervanger en
wordt ambtshalve samengeroepen wanneer ten minste drie bestuurders hiertoe de wens uiten.
De bijeenkomsten van de Raad van Bestuur worden gehouden in de zetel van de vereniging of
op een andere plaats die duidelijk op de uitnodiging staat vermeld.

Art. 21

Conform art. 441 van het decreet brengen de op voordracht van de deelnemende gemeenten
benoemde bestuurders minstens tweemaal per jaar tijdens een openbare vergadering van de
gemeenteraad die hen heeft voorgedragen, verslag uit over de uitoefening van hun mandaat en
verstrekken toelichting bij het beleid van de opdrachthoudende vereniging.

Art. 22
De Raad van Bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheden om alle daden van beheer en
beschikking te stellen betreffende de vereniging.
Conform artikel 437 van het decreet behoort alles wat niet uitdrukkelijk voorbehouden is door de
wet, het decreet of door de statuten aan de Algemene Vergadering, tot de bevoegdheid van de
Raad.

Art. 23
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De bestuurder is overeenkomstig het gemeen recht persoonlijk verantwoordelijk voor de
uitoefening van zijn mandaat. Hij kan echter niet aansprakelijk gesteld worden voor de
verbintenissen aangegaan door de vereniging.
Conform artikel 438 van het decreet zijn de bestuurders niet hoofdelijk aansprakelijk voor de
tekortkomingen in de normale uitoefening van hun bestuur.
Ten aanzien van de bestuurders zijn in artikel 439 van het decreet een aantal
onverenigbaarheden bepaald.
Een bestuurder mag niet:
- aanwezig zijn bij een beraadslaging of besluit over zaken waarbij hij een rechtstreeks belang
heeft, of waarbij zijn bloed- of aanverwanten tot en met de vierde graad een persoonlijk en
rechtstreeks belang hebben.
Dit verbod strekt niet verder dan de bloed- en aanverwanten tot de tweede graad, als het gaat
om de voordracht van kandidaten, benoemingen, afzettingen en schorsingen;
- rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen aan overeenkomsten die met de opdrachthoudende
vereniging zijn gesloten;
- als advocaat, notaris of zaakwaarnemer optreden 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.”

Art. 24
…

Art. 25
Conform artikel 458 van het decreet stelt de raad van bestuur binnen een termijn van drie
maanden na de goedkeuring van de statuten van de vereniging en na onderhandelingen
overeenkomstig de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de
overheid en de vakbonden van haar personeel en de uitvoeringsbesluiten ervan, een
rechtspositieregeling en een deontologische code op, met inachtneming van de beginselen van
behoorlijk bestuur, en in voorkomend geval, een arbeidsreglement overeenkomstig de wettelijke
bepalingen die gelden voor het contractuele personeel.

Art. 26
Overeenkomstig artikel 448 van het decreet bepaalt de Algemene Vergadering de vergoeding
toe te kennen aan de voorzitter en aan de leden van de Raad van Bestuur en dit binnen de
perken en overeenkomstig de toekenningsvoorwaarden, vastgesteld door de Vlaamse regering.
De leden van de bestuursorganen van de dienstverlenende of opdrachthoudende vereniging,
kunnen per bijgewoonde vergadering een presentiegeld ontvangen dat ten hoogste gelijk is aan
het hoogste bedrag dat uitkeerbaar is aan een gemeenteraadslid voor een gemeenteraadszitting
in een van de deelnemende gemeenten.

Jaarlijks wordt een per mandataris geïndividualiseerd overzicht van de in het voorbije boekjaar
ontvangen vergoedingen en presentiegelden gevoegd bij de documenten die aan de
deelnemende gemeenten worden bezorgd samen met de uitnodiging voor de Algemene
Vergadering zoals bepaald in art. 31 §1 van deze statuten.

13

Gecoördineerde statuten goedgekeurd door de BAV van 26 maart 2019

Bijlage 3

Art. 27
Buiten het geval van bijzondere bevoegdheidsdelegatie door de Raad van Bestuur zullen de
akten die de vereniging verbinden, door twee bestuurders worden ondertekend.
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B. Toezicht - Commissaris-revisor
Art. 28
De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid, vanuit het
oogpunt van het decreet en van de statuten, van de verrichtingen weer te geven in de
jaarrekening, wordt overeenkomstig artikel 449 van het decreet uitgeoefend door een
commissaris die lid is van het Instituut der Bedrijfsrevisoren.
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ALGEMENE VERGADERING

Art. 29
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.
Conform artikel 446 van het decreet is het aanwezigheidsquorum om geldig te beraadslagen en
te beslissen vastgesteld op de gewone meerderheid van het aantal statutair bepaalde stemmen,
zowel globaal als in de groep van de deelnemende gemeenten.
Is het aantal der aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders en aandelen onvoldoende
om geldig te besluiten, dan wordt binnen de dertig dagen een nieuwe Algemene Vergadering
bijeengeroepen.
In de oproepingsbrief wordt uitdrukkelijk verwezen naar onderhavig artikel.
Deze vergadering mag geldig besluiten over de punten die voor de tweede maal op de dagorde
voorkomen, welke ook het aantal der aanwezigen of vertegenwoordigde aandelen zijn.
Deze bepaling geldt niet voor statutenwijzigingen.
De uitnodigingen voor de Algemene Vergadering bevatten de door de Raad van Bestuur
vastgestelde agenda. Conform artikel 432 van het decreet worden ze uiterlijk dertig
kalenderdagen voor haar zitting aan alle deelnemers verstuurd per aangetekend schrijven.
Over punten die minder dan dertig dagen voor de algemene vergadering op de agenda
geplaatst worden, kan niet gestemd worden, er kan enkel over beraadslaagd worden.
Twee of meer deelnemers die samen ten minste één vijfde van de aandelen bezitten mogen
punten op de dagorde brengen op voorwaarde dat zij veertien dagen voor de vergadering
hiervan aan de Raad van Bestuur mededeling geven. In dit geval zal een bijgevoegde dagorde
aan de deelnemers tenminste één week voor de datum van de Algemene Vergadering
toegestuurd worden.

De voor beslissingen vereiste meerderheid moet steeds bereikt zijn zowel globaal als in de
groep van de gemeenten.

Art. 30
Conform artikel 444 van het decreet wordt de Algemene Vergadering voorgezeten door de
voorzitter van de Raad van Bestuur of diens vervanger.
Zij stelt een bureau samen, waartoe behoren: de voorzitter, twee stemopnemers en een
secretaris. De stemopnemers en de secretaris worden door de Algemene Vergadering
aangeduid.

Art. 31
De Algemene Vergadering komt elk jaar minstens twee maal samen, op het uur en de plaats
vermeld in de oproepingsbrief.
§1 Een eerste maal, de gewone Algemene Vergadering zoals bepaald in artikel 454 van het
decreet, in de loop van het tweede trimester, in de zetel van de vereniging of in enig ander
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lokaal. Indien zij niet wordt opgeroepen, dan komt zij van rechtswege samen in de
maatschappelijke zetel van de vereniging op de laatste werkdag van juni om 18 u.
§2 Een tweede maal in buitengewone Algemene Vergadering in de loop van het laatste trimester
met minstens als agendapunt de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie,
vergezeld van de begroting voor het volgende boekjaar.
Conform artikel 459 van het decreet legt de raad van bestuur 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. Alle deelnemers ontvangen
dit rapport uiterlijk zes weken voor de datum van de jaarvergadering en bepalen het mandaat
van hun vertegenwoordiger.
De Raad van Bestuur roept zo dikwijls hij zulks nodig acht en met naleving van de vormen in
onderhavige statuten voor de Algemene Vergadering vastgesteld, een buitengewone Algemene
Vergadering bijeen.
De Raad van Bestuur roept de Algemene Vergadering binnen de dertig dagen in buitengewone
zitting samen op verzoek van de Commissaris-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.

Art. 32
De Algemene Vergadering is samengesteld uit de vertegenwoordigers van de deelnemers
conform artikels 432 en 447 van het decreet.
Iedere gemeente duidt steeds minimum één afgevaardigde aan. Desgewenst kan de gemeente
bijkomende afgevaardigden aanduiden per volledige schijf van dertig procent van respectievelijk
haar bevolkingscijfer in verhouding tot het totale bevolkingscijfer van het totale werkingsgebied
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 nodige cijfergegevens aan de hand van de laatst gepubliceerde bevolkingscijfers en
van de laatst goedgekeurde jaarrekeningen.
De gemeenteraad bepaalt het aantal stemmen waarover iedere afgevaardigde beschikt zonder
dat het totale aantal stemmen waarover de gemeente statutair beschikt, overschreden kan
worden. Indien de gemeente niets bepaalt, wordt het aantal stemmen proportioneel verdeeld
onder zijn vertegenwoordigers.
De vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger wordt herhaald voor elke algemene
vergadering.
De vertegenwoordigers van de gemeenten worden rechtstreeks aangewezen door de
gemeenteraad uit hun leden en de vertegenwoordigers van de andere deelnemers door de
organen die krachtens de wettelijke, reglementaire of statutaire bepalingen bevoegd zijn tot
deelneming of toetreding te beslissen.
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.
Conform artikel 447 van het decreet mag niemand meer dan één deelnemer vertegenwoordigen.
Er bestaat een onverenigbaarheid tussen het mandaat van vertegenwoordiger op de algemene
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vergadering en dat van lid van de andere organen. De onverenigbaarheden die bepaald zijn in
artikel 436 van het decreet, zijn eveneens van toepassing op de vertegenwoordigers op de
algemene vergadering.
Elk aandeel geeft recht op één stem, met dien verstande dat geen deelnemer kan beschikken
over een aantal stemmen dat hoger ligt dan de helft van het totale aantal statutair bepaalde
stemmen. De deelnemer die meer dan de helft van het aantal aandelen bezit, heeft recht op de
helft van het aantal stemmen.
De beslissingen van de deelnemers betreffende de aanduiding van de (plaatsvervangend)
vertegenwoordiger en het mandaat van hun afgevaardigde moeten vóór de bijeenkomst van de
Algemene Vergadering aan de Raad van Bestuur worden overgemaakt.

Art. 33
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 Commissaris-revisor bij afzonderlijke stemming van
deze houdende goedkeuring van activiteitsverslagen en de jaarrekening.

Art. 34
…
Art. 35
De wijzigingen in de statuten en in de bijlagen worden aangebracht overeenkomstig artikels 427,
428, 429 en 430 van het decreet:
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 bijhorende 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 door de toezichthoudende
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overheid. Verstrijkt deze termijn zonder dat de Vlaamse regering een beslissing heeft
genomen en verstuurd aan de opdrachthoudende vereniging, dan wordt de goedkeuring
geacht te zijn verleend.
De statutenwijzigingen worden op dezelfde wijze als de oprichtingsakte neergelegd en
bekendgemaakt.
Een volledig gecoördineerde tekst van de statuten wordt neergelegd in de zetel van de
opdrachthoudende vereniging, bij de toezichthoudende overheid en in de gemeentehuizen
van elke deelnemende gemeente, binnen een termijn van dertig kalenderdagen na de
ontvangst door de opdrachthoudende vereniging van het goedkeuringsbesluit of na het
verstrijken van de termijn, bedoeld in de laatste zin van artikel 428 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 overeenkomstig een wettelijke of reglementaire verplichting of om het
aantal mandaten binnen het intergemeentelijk samenwerkingsverband te verminderen.
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JAARREKENING

Art. 36
Per éénendertig december van elk jaar worden de rekeningen afgesloten en maakt de Raad van
Bestuur de jaarrekening en de voorstellen tot eventuele winstverdeling op.
Overeenkomstig artikel 454 van het decreet worden deze stukken ten laatste samen met de
oproeping tot de jaarvergadering aan de deelnemers medegedeeld. De Raad van Bestuur zal
tenminste zes weken voor de jaarvergadering, alle stukken die nodig zijn voor het onderzoeken
der geschriften, zonder verplaatsing van documenten, ter beschikking van de Commissarisrevisor stellen.
Overeenkomstig artikel 453 van het decreet wordt de boekhouding van de vereniging gehouden
volgens de wetgeving op de boekhouding van de ondernemingen en overeenkomstig de
richtlijnen van de bevoegde overheid.
Art. 37

Conform artikel 456 van het decreet worden de jaarrekeningen, binnen een termijn van dertig
kalenderdagen na hun vaststelling door de algemene vergadering, door de bestuurders
neergelegd bij de Nationale Bank van België, met de vermelding dat ze nog onderworpen zijn
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 in het voorgaande lid bepaalde termijn.
Bij de neerlegging ter griffie voor de publicatie in het Belgisch Staatsblad wordt melding gemaakt
van artikel 397 van het decreet.
Art. 38
Het saldo van de resultatenrekening in de welke alle lasten en onkosten en afschrijvingen zijn
begrepen, maakt eventueel de nettowinst uit. Dit batig saldo zal als volgt verdeeld worden:
a. 5% voorafneming voor de vorming van de wettelijk reserve tot dit één tiende van het
maatschappelijk kapitaal heeft bereikt.
b. De overblijvende winst wordt toegevoegd aan de beschikbare reserves.
Wanneer een boekjaar met een verlies wordt afgesloten, dan wordt dit verlies vereffend door
middel van een terugneming op de beschikbare reserves en zo dit ontoereikend is op het
volgend boekjaar overgebracht.
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 is artikel 457 van het decreet van
toepassing.

TITEL VII VERLENGING - ONTBINDING - VEREFFENING.
Art. 39
De verlenging, ontbinding en vereffening worden doorgevoerd overeenkomstig artikels 422, 423,
424 en 425 van het decreet:
Tijdens de bij de oprichting van een opdrachthoudende vereniging vastgestelde duur die,
behoudens bepaald is in artikel 424 van dit decreet, achttien jaar niet mag overschrijden, is
geen uittreding mogelijk.
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Een deelnemer kan door de algemene vergadering worden uitgesloten op de wijze die wordt
bepaald in de statuten wegens behoorlijk vastgestelde niet-naleving der verbintenissen ten
opzichte van de opdrachthoudende vereniging.
Na afloop van de statutair bepaalde duur kan de opdrachthoudende 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 drie-vierde 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 opdrachthoudende 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 425 van dit decreet zijn op hen van toepassing.
Deelnemers die nalaten over de verlenging te beslissen mee te delen, worden geacht verder
deel uit te maken van de opdrachthoudende vereniging.
Indien de duur van een opdrachthoudende 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 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.
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
opdrachthoudende vereniging beslissen.
Bij ontbinding krachtens het eerste lid of als de statutair bepaalde duur verstrijkt en 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. Het totaal aantal leden van dat college bedraagt ten
hoogste een derde van dat van de raad van bestuur. De meerderheid komt telkens toe aan
de leden die op voordracht van de deelnemende gemeenten zijn benoemd. Alle andere
organen vervallen op het ogenblik van ontbinding.
Het voltallige personeel van de opdrachthoudende 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 het ogenblik van haar
ontbinding, hetzij statutair, hetzij contractueel voor de werknemers vastgesteld had. Het door
een 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 bij de overname van de installaties die op hun
grondgebied liggen (conform artikel 425 van het decreet).
Art. 40
Conform art. 466 van het decreet maakt de voorzitter van de raad van bestuur van de
dienstverlenende en van de opdrachthoudende vereniging via de webtoepassing van de
vereniging, een lijst bekend van de besluiten van de bestuursorganen van de dienstverlenende
en opdrachthoudende vereniging met een beknopte omschrijving van de daarin geregelde
aangelegenheden.
De lijst, vermeld in het eerste lid, wordt bekendgemaakt binnen tien dagen nadat de besluiten
genomen zijn.
De webtoepassing van de dienstverlenende en opdrachthoudende vereniging vermeldt:
1° de wijze waarop het publiek inzage kan krijgen in de besluiten die op de lijst zijn vermeld;
2° de datum van bekendmaking van de lijst, vermeld in het eerste lid;
3° de mogelijkheid om klacht in te dienen bij de toezichthoudende overheid.
Als de toezichthoudende overheid een besluit heeft vernietigd, wordt ook van die vernietiging
melding gemaakt.
Conform artikel 467 van het decreet maakt de voorzitter van de raad van bestuur van de
dienstverlenende of opdrachthoudende vereniging de volgende besluiten en de inhoud ervan
bekend via de webtoepassing van de vereniging:
1° de besluiten van de dienstverlenende en opdrachthoudende verenigingen betreffende de
rechtspositieregeling van het personeel, vermeld in artikel 458;
2° de voorstellen van de raad van bestuur van de dienstverlenende en opdrachthoudende
verenigingen in verband met het saneringsplan overeenkomstig artikel 457;
3° de code van goed bestuur, na goedkeuring door de algemene vergadering van de
dienstverlenende en opdrachthoudende verenigingen.
De bekendmaking, vermeld in het eerste lid, vindt plaats binnen tien dagen nadat het besluit
genomen is.
Met behoud van de bepalingen van dit decreet, kan de Vlaamse Regering bepalen welke andere
besluiten en stukken bekendgemaakt moeten worden en voor alle besluiten en stukken hoe lang
ze minimaal via de webtoepassing van de dienstverlenende of opdrachthoudende vereniging
raadpleegbaar moeten blijven.
Op dezelfde dag als de bekendmaking op de webtoepassing van de dienstverlenende of de
opdrachthoudende vereniging brengt de dienstverlenende of de opdrachthoudende vereniging
de toezichthoudende overheid op de hoogte van de bekendmaking.
De notulen worden ondertekend door de voorzitter of diens plaatsvervanger en de
stafmedewerker administratie of de directeur. Uittreksels uit de notulen worden ondertekend
door de directeur of de stafmedewerker administratie.
De gedetailleerde notulen worden elektronisch ter beschikking gesteld aan de aandeelhouders A
(voor de algemene vergaderingen ook elektronisch of op papier aan de aandeelhouders B) en
aan de leden van de Raad van Bestuur.
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BIJLAGE AAN DE STATUTEN VAN IVOO

AANDELENREGISTER
Bij toepassing van de artikels 6, 7, 8, 9 en 13 van deze statuten, is het kapitaal als volgt
geplaatst:

Aandelen A, toegekend aan de aangesloten gemeenten:
Stad Oostende:
Gemeente Ichtegem:
Gemeente Middelkerke:
Gemeente Bredene:
Stad Gistel:
Stad Oudenburg:
TOTAAL

71.769
20.779
16.016
9.495
9.151
7.679
134.889

Aandelen B, toegekend aan andere openbare besturen en instellingen en aan
intergemeentelijke opdrachthoudende verenigingen:
IVVO
10
IMOG
10
IVBO
10
IVIO
10
MIROM Menen
10
MIROM Roeselare
10
TOTAAL
60
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