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Dienstverlenende vereniging beheerst door het decreet van 6 juli 2001 houdende de 

intergemeentelijke samenwerking. 

 

Maatschappelijke zetel en burelen: Baron Ruzettelaan 35, 8310 Brugge 

Tel.  050 36 71 71 

Fax. 050 35 68 49 

e-mail: wvi@wvi.be 

 

- Volgens oprichtingsakte van 30 mei 1964, verschenen in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad 

van 18 juni 1964 (nr. 19157), daartoe gemachtigd bij Koninklijk Besluit van 28 januari 1964, 

verschenen in het Belgisch Staatsblad van 19 februari 1964 en terechtwijzing aan akte nummer 

19157, verschenen in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 3 december 1964 (nr. 34248bis). 

- Gewijzigd bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van 30 juli 1965 en 30 juli 1965, 

goedgekeurd bij Koninklijk Besluit van 29 september 1965 (B.S. 23 oktober 1965), verschenen in 

de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 6 november 1965 (nr. 32.136): art. 7, 29, 30 en 32. 

- Gewijzigd bij besluit van de jaarvergadering van 12 mei 1972, goedgekeurd bij Koninklijk Besluit 

van 04 september 1972 (B.S. 30 november 1972), verschenen in de bijlagen tot het Belgisch 

Staatsblad van 17 maart 1973 (nr. 602-13): art. 22. 

- Gewijzigd bij besluit van de jaarvergadering van 14 mei 1976, goedgekeurd bij Koninklijk Besluit 

van 21 december 1976 (B.S. 2 februari 1977), verschenen in de bijlagen tot het Belgisch 

Staatsblad van 12 januari 1977 (nr. 149-13): art. 13. 

- Gewijzigd bij besluit van de jaarvergadering van 13 mei 1983, goedgekeurd bij Ministerieel 

Besluit van 13 december 1983 (B.S. 16 februari 1984), verschenen in de bijlagen tot het Belgisch 

Staatsblad van 18 april 1984 (nr. 1537-1): art. 7, 11, 13, 14, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 30, 31, 33, 34, 

35, 36, 38, 39, Titel V, 40 en 41. 

- Gewijzigd bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van 9 mei 1986, goedgekeurd 

bij Ministerieel Besluit van 23 juli 1986 (B.S. 22 augustus 1986), verschenen in de bijlagen tot het 

Belgisch Staatsblad van 29 augustus 1986 (nr. 860829-1): art. 1 tot en met 42, met uitzondering 

van art. 3 en 8. 

- Gewijzigd bij besluit van de jaarvergadering van 13 mei 1988, goedgekeurd bij Ministerieel 

Besluit van 24 augustus 1988 (B.S. 17 september 1988), verschenen in de bijlagen tot het 

Belgisch Staatsblad van 22 september 1988 (nr. 880922-57): alle artikels, met uitzondering van 

art. 3, 8, 17, 23 en 24. 

- Gewijzigd bij besluit van de jaarvergadering van 14 mei 1993, goedgekeurd bij Ministerieel 

Besluit van 10 augustus 1993 (B.S. 24 september 1993), verschenen in de bijlagen tot het 

Belgisch Staatsblad van 11 september 1993 (nr. 930911-80): art. 2, 6, 11, 17, 25 en 42. 

- Gewijzigd bij besluit van de jaarvergadering van 24 mei 1996, goedgekeurd bij Ministerieel 

Besluit van 03 oktober 1996 (B.S. 10 januari 1997), verschenen in de bijlagen tot het Belgisch 

Staatsblad van 26 oktober 1996 (nr. 961026-401): art. 29 en 41. 

- Gewijzigd bij besluit van de jaarvergadering van 23 mei 1997, goedgekeurd bij Ministerieel 

Besluit van 06 oktober 1997 (B.S. 03 december 1997), verschenen in de bijlagen tot het Belgisch 

Staatsblad van 05 november 1997 (nr.971105-1): art. 24. 

- Gewijzigd bij besluit van de buitengewone algemene vergadering houdende overneming door de 

intercommunale WIER van de intercommunales WIH en WITAB, op 10 december 1999, 

goedgekeurd bij Ministerieel Besluit van 21 maart 2000 (BS 12 mei 2000), wijziging verschenen in 

de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 1 januari 2000 (nr. 20000101-613): alle artikels, met 

uitzondering van art. 15; 

- Gewijzigd bij besluit van de algemene vergadering van 18 mei 2001, verschenen in de bijlagen 

tot het Belgisch Staatsblad van 05 januari 2002 (nr. 20020105-792): art. 8 en 9. 

- Gewijzigd bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van 27 november 2002, 

verschenen in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 16 december 2002 en goedgekeurd bij 

Ministerieel Besluit van 28 februari 2003: art. 13bis en art. 32, toevoeging. 
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- Gewijzigd bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van 21 oktober 2003,  

verschenen in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 2 april 2004 en goedgekeurd bij 

Ministerieel Besluit van 5 maart 2004: algehele statutenwijziging. 

- Gewijzigd bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van 17 december 2008, 

goedgekeurd bij Ministerieel Besluit van 1 april 2009 en verschenen in de bijlagen tot het Belgisch 

Staatsblad van 26 augustus 2009 (nr. 09122376): bijlage met de lijst van deelnemers en inbreng, 

art. 21, art. 35, art. 36 en art. 39, en schrapping art.11bis. 

- Gewijzigd bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van 18 december 2013, 

verschenen in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 10 februari 2014 en goedgekeurd bij 

Ministerieel Besluit van 25 maart 2014: art. 12, art. 13, art. 17, art. 18, art. 20, art. 21, art. 22, art. 

27, art. 28, art. 29, art. 31, art. 32, art. 35, art. 36, art. 37, art. 38, art. 39, art. 40, art. 42. 

- Gewijzigd bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van 26 mei 2016, verschenen 

in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 5 juli 2016 en goedgekeurd bij Ministerieel Besluit 

van 22 juli 2016: art. 1, art. 3 en art. 19. 
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TITEL I. - NAAM, RECHTSVORM, DOEL, ZETEL, DUUR, DEELNEMERS, 

AANSPRAKELIJKHEID 

 

Artikel 1. 

De dienstverlenende vereniging wordt beheerst door het decreet van 6 juli 2001 houdende de 

intergemeentelijke samenwerking. Zij wordt West-Vlaamse Intercommunale genoemd, afgekort tot: 

WVI. 

 

Artikel 2. 

De vereniging neemt de rechtsvorm aan van een dienstverlenende vereniging overeenkomstig 

artikel 11 van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking (hierna 

vermeld als “het decreet”). 

 

De vereniging is een publiekrechtelijke rechtspersoon met een rechtsvorm waarvan de kenmerken 

vastgesteld zijn krachtens de bepalingen van het decreet.  

 

Ongeacht haar doelstellingen hebben haar verbintenissen geen handelskarakter.  

 

Voor al wat niet uitdrukkelijk geregeld is door dit decreet noch door onderhavige statuten, zijn op 

het samenwerkingsverband met rechtspersoonlijkheid de bepalingen van toepassing van het 

wetboek voor de vennootschappen die gelden voor de vennootschapsvorm van de coöperatieve 

vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. 

 

Artikel 3. 

De vereniging heeft tot doel de deelnemers te ondersteunen bij de uitvoering van hun taken, de 

samenwerking tussen de deelnemers te bevorderen en de groepen van deelnemende gemeenten 

te ondersteunen bij de ontwikkeling van hun streek en dit binnen volgende beleidsdomeinen: 

 

1. de studie en realisatie van een economisch grondbeleid en een economische ontwikkeling 

onder meer door het verwerven, vervreemden, ruilen, verlenen van zakelijke rechten, uitrusten 

of bouwen, beheren van gronden en gebouwen met als doel de vestiging van nieuwe bedrijven, 

expansie van de bestaande handel, land- en tuinbouw te bevorderen; 

2. alle initiatieven die rechtstreeks of onrechtstreeks leiden tot de economische  expansie en 

duurzame ontwikkeling van het werkingsgebied, onder meer door studie en realisatie van 

gebiedsgerichte projecten;  

3. de studie en realisatie van een woonbeleid onder meer door het verwerven, vervreemden, 

verlenen van zakelijke rechten, ruilen of uitrusten van gronden of woonentiteiten met als doel 

het wonen in het werkingsgebied te bevorderen; 

4. het uitvoeren van alle roerende en onroerende verrichtingen zoals: aankoop, verkoop, verhuren 

van gronden en gebouwen, het optrekken van gebouwen en technische installaties, het beheer 

en exploitatie van inrichtingen, dit alles met het doel diensten van algemeen nut en openbaar 

belang uit te bouwen, onder meer de toeristische en recreatieve infrastructuur; 

5. grond- en patrimoniumverwerving en beheer in opdracht en voor rekening van de aangesloten 

deelnemers; 

6. de ondersteuning van de aangesloten deelnemers inzake ruimtelijke ordening, stedenbouw, 

mobiliteit, milieu, natuur, klimaat, energie, en alles wat met leefomgeving te maken heeft, onder 

meer door adviesverlening, de opmaak van studies en plannen, project- en procesregie, het 

delen van personeel; 

7. de ondersteuning van de aangesloten deelnemers in landsgrensoverschrijdende en Europese  

samenwerking; 

8. de ondersteuning van de aangesloten deelnemers bij de uitvoerende taken met betrekking tot 

hun bedrijfsvoering, zodat zij beter hun kerntaken kunnen uitvoeren, onder meer op het vlak 
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van ICT, informatieveiligheid, preventie, archivering, juridische en technische ondersteuning, 

aankoop, personeel en organisatie, en financiën; 

9. de ondersteuning van de aangesloten deelnemers inzake cultuur, vrije tijd en welzijn, onder 

meer door het delen van personeel 

10. het uitvoeren van studieopdrachten en projecten in opdracht van en onder de voorwaarden 

bepaald door de deelnemers. 

 

De vereniging kan haar doel verwezenlijken, onder meer via het principe van kostendelende 

vereniging of het beheer ervan, in samenwerking met of door tussenkomst van elk ander publiek of 

particulier organisme overeenkomstig de bepalingen van het decreet. 

 

Zij kan hiertoe onder meer protocolovereenkomsten afsluiten. 

 

De vereniging mag alle verrichtingen en handelingen, zowel geldelijke  als andere, doen die 

betrekking hebben op haar doel, of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen of 

vergemakkelijken. 

  

Artikel 4.  

De maatschappelijke zetel van de vereniging is gevestigd in 8310 Brugge (Assebroek), Baron 

Ruzettelaan 35, en kan overgebracht worden bij besluit van de algemene vergadering.  

De vereniging kan haar bedrijfszetel buiten de maatschappelijke zetel vestigen op het grondgebied 

van een deelnemende gemeente. 

 

Artikel 5. 

De vereniging is opgericht op dertig mei negentienhonderd vierenzestig (30-05-1964) voor een 

termijn die verstrijkt op éénendertig december negentienhonderd drieënnegentig (31-12-1993).  De 

algemene vergadering van veertien mei negentienhonderd drieënnegentig (14-05-1993) besliste 

een eerste maal de termijn te verlengen met dertig jaar, ingaand op één januari negentienhonderd 

vierennegentig (01-01-1994). Ingevolge het decreet eindigt deze periode op 10 november 2019. Bij 

verstrijken van die termijn kan deze verlengd worden, overeenkomstig artikel 41 van onderhavige 

statuten. 

 

Artikel 6. 

De vereniging is samengesteld uit de deelnemers, zoals vermeld in het register van deelnemers 

met opgave van de aandelen en winstbewijzen die hun zijn toegekend, die als bijlage aan 

onderhavige statuten is gevoegd en er wezenlijk deel van uitmaakt. 

 

Artikel 7. 

De vereniging kan slechts verbintenissen aangaan voor een duur die haar bestaanstermijn 

overschrijdt voor zover alle maatregelen werden getroffen opdat het naleven van deze 

verbintenissen de vereffening niet zou bezwaren noch bemoeilijken. 

De deelnemers zijn noch onderling, noch met de vereniging hoofdelijk aansprakelijk; hun 

aansprakelijkheid is beperkt tot hun inbreng. 

 

 

TITEL II. - KAPITAAL, MAATSCHAPPELIJKE AANDELEN, INBRENG 

 

Artikel 8. 

Het vast gedeelte van het maatschappelijk kapitaal bedraagt honderd achtenveertig duizend 

zevenhonderd zesendertig euro en elf cent (€ 148.736,11). Het maatschappelijk kapitaal is 

onderverdeeld in aandelen ten name van vijfentwintig euro  

(€ 25,-) elk. 
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Twee soorten van maatschappelijke aandelen worden gevormd: 

- aandelen A, toegekend aan gemeenten; 

- aandelen B, toegekend aan de provincie West-Vlaanderen en aan andere openbare 

rechtspersonen. 

De aandelen kunnen niet overgedragen worden zonder de uitdrukkelijke toestemming van de 

algemene vergadering. 

In geval van overdracht, zullen de overgedragen aandelen, ongeacht van welke categorie ze zijn, 

behoren tot de categorie van aandelen waartoe de overnemer behoort.  

 

Artikel 9. 

Het aandeel van het kapitaal te plaatsen door de gemeenten bij toetreding, is vastgesteld op zeven 

euro vierenveertig cent (€ 7,44) per inwoner.  

De openbare rechtspersonen die toetreden tot de vereniging moeten elk ten minste vijf aandelen 

plaatsen. 

De algemene vergadering besluit over elke verhoging of vermindering van het geplaatste 

maatschappelijk kapitaal. 

De deelnemers die wensen aan een kapitaalverhoging deel te nemen moeten hiermee vooraf hun 

individueel akkoord betuigen. 

Bij toetreding van gemeenten na één of meerdere verhogingen van het maatschappelijk kapitaal, 

wordt het door deze gemeenten te plaatsen kapitaal vastgesteld op een bedrag van zeven euro 

vierenveertig cent per inwoner, vermeerderd met het hoogste bedrag van de op dat ogenblik door 

één van de gemeenten, deelnemers geplaatste kapitaalverhoging of kapitaalverhogingen per 

inwoner. 

De bevolkingscijfers worden bepaald volgens de jongste jaarlijkse statistiek van het 

bevolkingscijfer van het Rijk, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. De bekomen bedragen 

worden op het direct hogere veelvoud van vijfentwintig euro afgerond. 

 

Bij toetreding van een deelnemer na 10 november 2003 wordt het door de deelnemer geplaatste 

kapitaal verdeeld over het overeenstemmende aantal aandelen op basis van de waarde van het 

aandeel zoals die blijkt uit de balans van het boekjaar voorafgaand aan het jaar waarin de 

toetreding plaats heeft. 

 

Artikel 10. 

De modaliteiten van storting van het maatschappelijk kapitaal worden vastgelegd door de raad van 

bestuur, met dien verstande dat op elk aandeel minimum één derde moet worden volgestort. 

De deelnemer, die in gebreke blijft de gevraagde stortingen op het bepaald tijdstip te doen, zal aan 

de vereniging de wettelijke rente per jaar betalen.  De gedane stortingen worden in de eerste 

plaats op de vervallen renten aangerekend. 

 

Artikel 11. 

De toetreding en de uitsluiting van een deelnemer tijdens de duur van de vereniging is 

onderworpen aan een besluit van de algemene vergadering.  Een besluit wordt genomen bij 

meerderheid van twee derde van de geldig uitgebrachte stemmen van de vertegenwoordigde 

aandelen. 

De toetreding van een gemeente of van een provincie tot of de uitbreiding van hun aansluiting bij 

de vereniging, is afhankelijk van een daartoe strekkende beslissing van de gemeenteraad of de 

provincieraad op basis van een onderzoek, eventueel vergelijkend in de mate dat er zich 

verschillende beheersvormen reëel aanbieden.  

De toetredingsbeslissing van een dienstverlenende of opdrachthoudende vereniging wordt 

genomen door hun algemene vergadering. De toetredingsbeslissing van een projectvereniging 

wordt genomen door hun raad van bestuur.  
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Een deelnemer kan alleen voor een zware fout of voor het niet-naleven van zijn verbintenissen 

worden uitgesloten.  De betrokken deelnemer dient opgeroepen en gehoord te worden zo hij dit 

wenst. 

Indien een uitgesloten deelnemer of een vereniging de eerder aan de vereniging toevertrouwde 

activiteiten zal blijven uitoefenen, zullen overeenkomsten in verband met de bestemming van de 

goederen en het lot van het personeel, behorend tot de overgenomen activiteiten afgesloten 

worden vooraleer aan de uitgesloten deelnemer zijn gerechtigd aandeel wordt uitbetaald. 

Tijdens de duur van de vereniging is geen uittreding mogelijk. 

 

 

TITEL III. - ALGEMENE VERGADERING  

 

Artikel 12. 

De algemene vergadering is samengesteld uit de vertegenwoordigers van de deelnemers. Voor de 

gemeenten worden zij rechtstreeks aangewezen door de gemeenteraden uit hun leden, en voor de 

overige deelnemers door de organen die, krachtens de wettelijke, reglementaire of statutaire 

bepalingen, bevoegd zijn tot deelneming of toetreding te beslissen.  

 

Er bestaat een onverenigbaarheid tussen het mandaat van vertegenwoordiger op de algemene 

vergadering en dat van lid van een van de andere organen. De onverenigbaarheden die bepaald 

zijn in artikel 48 van het decreet, zijn eveneens van toepassing op de vertegenwoordiger op de 

algemene vergadering. 

 

De  vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger wordt herhaald voor elke algemene 

vergadering. 

De regelmatig samengestelde algemene vergadering vertegenwoordigt de algeheelheid van de 

leden van de vereniging en haar beslissingen zijn, binnen de perken van de decreten en 

onderhavige statuten, voor hen allen bindend. 

De zittingen van de algemene vergadering zijn openbaar. 

 

De gemeenteraad bepaalt het aantal afgevaardigden van de gemeenten op de algemene 

vergadering aan de hand van twee voor alle deelnemende gemeenten op dezelfde wijze geldende 

criteria, waarbij in gelijke mate rekening gehouden wordt met zowel de omvang van de bevolking 

volgens de officiële gepubliceerde bevolkingscijfers van 1 januari van het jaar voorafgaand aan de 

algemene vergadering, als met de kapitaalinbreng.  

 

Iedere gemeente duidt steeds minstens één afgevaardigde aan. Desgewenst kan de gemeente 

overeenkomstig de in de voorgaande alinea bepaalde criteria, bijkomende afgevaardigden 

aanduiden per volledige schijf van twintig procent van respectievelijk haar bevolkingscijfer in 

verhouding tot het totale bevolkingscijfer van alle deelnemers-gemeenten van de vereniging, en 

haar kapitaalinbreng in verhouding tot het totale maatschappelijk kapitaal van de vereniging. De 

oproeping voor de algemene vergadering vermeldt voor iedere gemeente de daartoe benodigde 

cijfergegevens, aan de hand van de officiële gepubliceerde bevolkingscijfers van 1 januari van het 

jaar voorafgaand aan de algemene vergadering en van het laatst goedgekeurde jaarverslag.  

De gemeenteraad bepaalt het aantal stemmen waarover iedere afgevaardigde beschikt, zonder 

dat het totale aantal stemmen waarover de gemeente, overeenkomstig artikel 15 statutair beschikt, 

overschreden kan worden. 

 

De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of diens 

vervanger. Iedere deelnemer is drager van een document waaruit zijn aanduiding blijkt en waarop 

het aantal aandelen dat door de deelnemer werd geplaatst, is vermeld. 
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De vergadering beraadslaagt op geldige wijze met een aanwezigheidsquorum vastgesteld op de 

gewone meerderheid van het aantal statutair bepaalde stemmen, zowel globaal als in de groep der 

deelnemende gemeenten.  

 

De algemene vergadering is bevoegd voor al wat aan dit orgaan conform het decreet en 

onderhavige statuten is voorbehouden. 

De buitengewone algemene vergadering, belegd in de laatste trimester van elk jaar,  keurt de te 

ontwikkelen activiteiten, de te volgen strategie en de begroting voor het volgende boekjaar goed. 

 

Artikel 13. 

Behoudens andersluidende bepalingen in het decreet, wordt de door de raad van bestuur 

vastgestelde agenda van de algemene vergadering uiterlijk dertig kalenderdagen voor haar zitting 

aan alle deelnemers verstuurd. 

 

De uitnodiging dient vergezeld te zijn van alle stukken en documenten die door de raad van 

bestuur aan de algemene vergadering ter beschikking of ter beraadslaging moeten worden 

voorgelegd. 

 

Artikel 14. 

De algemene vergadering mag enkel beraadslagen over de punten die op de agenda staan.  

  

Artikel 15. 

De deelnemers beschikken over zoveel stemmen als aandelen. De deelnemende gemeenten 

dienen steeds over de meerderheid van de stemmen te beschikken en geen deelnemer mag 

beschikken over een aantal stemmen dat groter is dan de helft van het totale aantal statutair 

bepaalde stemmen. 

 

Artikel 16. 

De besluiten worden genomen bij meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen van de 

vertegenwoordigde aandelen, behalve in de gevallen bepaald door het decreet of door 

onderhavige statuten. Steeds dient tezelfdertijd ook de meerderheid bekomen te worden van de 

geldig uitgebrachte stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden die op voordracht van 

de deelnemers-gemeenten zijn benoemd. Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen. 

 

Artikel 17. 

De verslagen van de beraadslaging van de algemene vergadering moeten binnen de dertig dagen 

aan alle deelnemers, overgemaakt worden. 

Van de besluiten van de algemene vergadering wordt binnen twintig dagen na het nemen van het 

besluit een lijst met een beknopte omschrijving van de daarin geregelde aangelegenheden 

verzonden aan de Vlaamse Regering. Vanaf de dag van verzending aan de Vlaamse Regering 

wordt deze lijst gedurende minstens twintig dagen ter inzage gelegd van het publiek. Dezelfde lijst 

wordt gepubliceerd op de website van de vereniging. 

 

Artikel 18.  

De wijzigingen in de statuten en in de bijlagen worden artikelsgewijs aangenomen 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 
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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 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 vereniging, 

bij de toezichthoudende overheid en in de gemeentehuizen van elke deelnemende gemeente, 

evenals in de zetel van de provincie West-Vlaanderen, 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 artikel 40 van het 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 of om het aantal mandaten binnen het 

intergemeentelijk samenwerkingsverband te verminderen. 

 

Artikel 19. 

De raad van bestuur legt aan de jaarvergadering, die telkens plaatsvindt in de loop van het eerste 

werkingsjaar na het jaar waarin verkiezingen voor de algehele hernieuwing van de gemeenteraden 

worden georganiseerd, een evaluatierapport ter goedkeuring voor over de werking, de strategische 

doelstellingen en de belangrijkste beslissingen 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. 

 

 

TITEL IV. – BESTUUR EN ADVIES  

 

Artikel 20. 

Volgende organen van bestuur en advies worden samengesteld: 

1. de raad van bestuur bestaande uit drieëndertig leden: 33 

2. het directiecomité bestaande uit negen leden: 9 

3. drie regionale comités bestaande ieder uit minimum een aantal leden, gelijk aan het 

aantal gemeenten dat deel uitmaakt van de desbetreffende regio;  
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A. Raad van bestuur 

Artikel 21. 

De vereniging wordt bestuurd door een raad van bestuur, samengesteld uit drieëndertig (33) 

bestuurders, benoemd bij geheime stemming door de algemene vergadering. 

 

De mandaten worden als volgt onder de deelnemers verdeeld:  

1) op voordracht van de houders van aandelen soort A: zevenentwintig bestuurders, 

hierna genoemd “gemeentebestuurders” 27 

2) op voordracht van de houders van aandelen soort B: zes bestuurders 6 

Totaal: drieëndertig bestuurders: 33 

 

Per regio worden acht mandaten van gemeentebestuurder toegekend, te weten voor de regio’s 

genaamd: 

“regio Oostende-Brugge”, bestaande uit volgende gemeenten: 

Beernem, Blankenberge, Bredene, Brugge, Damme, De Haan, Gistel, Ichtegem, Jabbeke, 

Knokke-Heist, Middelkerke, Oostende, Oostkamp, Oudenburg, Torhout, Zedelgem en Zuienkerke. 

“regio Roeselare-Tielt”, bestaande uit volgende gemeenten: 

Ardooie, Dentergem, Hooglede, Ingelmunster, Izegem, Ledegem, Lichtervelde, Meulebeke, 

Moorslede, Oostrozebeke, Pittem, Roeselare, Ruiselede, Staden, Tielt, Waregem, Wielsbeke en 

Wingene. 

“regio Westhoek”, bestaande uit volgende gemeenten: 

Alveringem, De Panne, Diksmuide, Heuvelland, Houthulst, Ieper, Koekelare, Koksijde, Kortemark, 

Langemark-Poelkapelle, Lo-Reninge, Menen, Mesen, Nieuwpoort, Poperinge, Veurne, Vleteren, 

Wervik en Zonnebeke. 

 

Dit gebeurt als volgt: 

 binnen iedere regio, één mandaat op voordracht van iedere gemeente met meer dan 16.000 

aandelen 

 binnen iedere regio, één mandaat op voordracht van een gemeente uit de groep met 13.001 

t.e.m. 16.000 aandelen 

 binnen iedere regio, één mandaat op voordracht van een gemeente uit de groep met 8.001 

t.e.m. 13.000 aandelen 

 binnen iedere regio, één mandaat op voordracht van een gemeente uit de groep met 4.501 

t.e.m. 8.000 aandelen 

 binnen iedere regio, één mandaat op voordracht van een gemeente uit de groep met 4.500 of 

minder aandelen 

 

Indien op basis van voornoemde criteria mandaten van gemeentebestuurder van de acht aan 

iedere regio toe te kennen mandaten niet kunnen worden toegekend, komen de niet toegekende 

mandaten toe aan de groep gemeenten waarin het grootst aantal gemeenten aanwezig is, 

beginnend met de grootste groep, en op voorwaarde dat er vier of meer gemeenten in deze groep 

aanwezig zijn. 

Indien er een groep is met tien of meer gemeenten, worden alle niet toegekende mandaten van 

gemeentebestuurder aan deze groep toegekend. 

 

De drie resterende mandaten van gemeentebestuurder komen toe aan de voorzitters van de drie 

regionale comités. 

 

Om tot lid van de raad van bestuur benoemd te kunnen worden moeten de kandidaten 

gemeentebestuurders reeds lid zijn van een regionaal comité zoals bepaald in artikel 36. 

De gemeenteraden van de deelnemers-gemeenten en de provincieraad van de deelnemer-

provincie doen de voordracht onder hun leden. Nochtans kan elke gemeenteraad beslissen 
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kandidaten voor te dragen die geen lid zijn van de raad maar van wie de deskundigheid met 

betrekking tot de statutair bepaalde doelstellingen manifest aantoonbaar is en ook als dusdanig 

uitdrukkelijk wordt gemotiveerd. 

Bij staking van stemmen benoemt de algemene vergadering de kandidaat voorgedragen door de 

deelnemer met het grootste aantal aandelen.  

Voor de mandaten, voorbehouden aan de provincie West-Vlaanderen, kan alleen een kandidaat 

worden voorgedragen en benoemd, die lid is van de provincieraad. 

 

Niemand kan door meer dan één deelnemer worden voorgedragen of benoemd, noch mandaten 

gelijktijdig uitoefenen in de uitvoerende organen van meer dan drie dienstverlenende of 

opdrachthoudende verenigingen. 

 

De leden van de raad van bestuur kunnen afgezet worden door de algemene vergadering, 

besluitende zoals bepaald in het artikel 12 en 16 van onderhavige statuten, indien zij daden 

hebben gesteld die een ernstig nadeel kunnen berokkenen aan de belangen van de vereniging. 

Iedere deelnemende gemeente heeft het recht, tot lid van de raad van bestuur met raadgevende 

stem, één gemeenteraadslid aan te duiden, verkozen op een lijst waarvan geen enkele verkozene 

deel uitmaakt van het college van burgemeester en schepenen of aangesteld is als voorzitter van 

het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn, en deze aanduiding voor te leggen aan de 

algemene vergadering. In de oproeping voor die algemene vergadering wordt de aandacht van de 

gemeenten gevestigd op dit recht. 

 

Indien het aantal gemeenten dat van dit recht gebruik maakt ten hoogste drie bedraagt, neemt de 

algemene vergadering akte van de gemeenteraadsbeslissingen en wonen de aldus aangeduide 

leden met raadgevende stem vanaf dat ogenblik de zittingen van de raad van bestuur bij. 

 

Indien het aantal gemeenten dat van het in dit artikel bepaalde recht gebruik maakt, meer dan drie 

bedraagt, neemt de algemene vergadering akte van de gemeenteraadsbeslissingen en bepaalt zij 

de rangorde van de aangeduide leden met raadgevende stem in afdalende volgorde volgens de 

volgende criteria: 

 de voorrang wordt gegeven aan de afgevaardigden die aangeduid zijn door de gemeente(n) 

behorend tot een verschillende regio, zoals vermeld in artikel 21 

 zijn er in één regio meerdere gemeenten die een afgevaardigde met raadgevende stem 

aanduiden, dan wordt de voorrang gegeven aan de afgevaardigde die aangeduid wordt door 

de gemeente die het grootst aantal maatschappelijke aandelen bezit 

De eerste drie volgens deze rangorde aangeduide leden met raadgevende stem wonen vanaf dat 

ogenblik de zittingen van de raad van bestuur bij. 

Bij verlies van het mandaat van een lid met raadgevende stem vóór het verstrijken van de duur 

bepaald in de volgende alinea van dit artikel, heeft de gemeente die de oorspronkelijke aanduiding 

heeft verricht, het recht onmiddellijk in de vervanging te voorzien bij gemeenteraadsbeslissing. Het 

aldus aangeduide lid wordt opgenomen in de eerstvolgende raad van bestuur en voltooit het 

mandaat van zijn voorganger. Op de eerstvolgende algemene vergadering zal akte genomen 

worden van deze vervanging. 

 

De duur van het mandaat van lid met raadgevende stem bedraagt 2 jaar behoudens de 

beperkingen bepaald in artikel 22 van de statuten. Bij het verstrijken van de duur wordt in de 

algehele vervanging van deze leden voorzien op de wijze bepaald in de twee voorgaande alinea’s 

van dit artikel, met dien verstande dat, in het geval bedoeld in de vorige alinea, in de rangorde 

opgemaakt volgens de vastgestelde criteria, de voorrang in dalende volgorde gegeven wordt aan 

de leden aangeduid door de gemeenten die niet eerder in de statutair bepaalde duur van de 

vereniging volgens dit stelsel vertegenwoordigd waren in de raad van bestuur. Na uitputting van 

deze lijst wordt de normale rangorde hernomen. 
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De bepalingen van het artikel 22 tweede, derde en vierde lid, artikel 32 en 34 van de statuten zijn 

van toepassing op de leden van de raad van bestuur met raadgevende stem.  

 

Artikel 22. 

De duur van het mandaat van bestuurder wordt op zes jaar vastgesteld, behoudens de 

beperkingen voorzien in het onderhavig artikel. De uittredende bestuurders zijn herkiesbaar. 

 

Een bestuurder verliest zijn mandaat bij het nemen van ontslag. 

 

Alle mandatarissen zijn van rechtswege ontslagnemend bij verlies van hun openbaar mandaat, 

uitgezonderd in geval van algehele vernieuwing van de gemeenteraden. In dat geval moet binnen 

de eerste drie maanden van het jaar volgend op dat van de verkiezingen, een algemene 

vergadering worden bijeengeroepen waarbij tot een algehele vervanging van de raad van bestuur 

wordt overgegaan, voor zover 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 38 van onderhavige statuten, die tevens kwijting verleent aan de bestuurders die het 

voorgaande boekjaar in functie waren en die tot dan de verantwoordelijkheid blijven dragen 

overeenkomstig artikel 25 van onderhavige statuten. 

 

Elke bestuurder is van rechtswege ontslagnemend zodra hij het vertrouwen niet meer bezit van de 

deelnemer die hem heeft voorgedragen, doch slechts vanaf het ogenblik dat door deze deelnemer 

bij de vereniging een nieuwe kandidaat wordt voorgedragen bij wijze van raadsbesluit betekend 

aan de vereniging. 

 

Artikel 23. 

Wanneer een mandaat openvalt, kunnen de overblijvende bestuurders voorlopig een bestuurder 

benoemen voorgedragen door dezelfde deelnemer als deze die de uittredende bestuurder heeft 

aangeduid. De algemene vergadering zal in haar eerstkomende bijeenkomst overgaan tot de 

definitieve verkiezing van deze nieuwe bestuurder. De aldus benoemde bestuurder voltooit het 

mandaat van deze die hij vervangt. 

 

Artikel 24. 

De raad van bestuur kiest in zijn schoot, een voorzitter onder de bestuurders-vertegenwoordigers 

van de gemeenten en twee ondervoorzitters, waarvan één bestuurder-vertegenwoordiger van de 

provincie. 

De voorzitter dient tevens gemeenteraadslid, burgemeester of schepen te zijn. 

 

Artikel 25. 

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.  

 

Artikel 26. 

Om geldig te beraadslagen en te beslissen is een aanwezigheidsquorum vastgesteld op de 

gewone meerderheid van het aantal statutair bepaalde stemmen, zowel globaal als in de groep 

van de gemeentebestuurders van de deelnemende gemeenten.  

Indien op een zitting de vereiste leden niet in voldoende aantal zijn, wordt een nieuwe vergadering 

bijeengeroepen binnen de vijftien dagen; de raad kan dan geldig besluiten, wat ook het aantal der 

aanwezigen is, doch enkel voor de punten die bij de eerste bijeenroeping op de agenda waren 

geplaatst.  
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De beschikkingen van dit artikel dienen herinnerd bij elke bijeenroeping tot de vergadering van de 

raad van bestuur. 

Elke bestuurder beschikt over één stem. 

Een bestuurder kan slechts één andere bestuurder vertegenwoordigen die hem daartoe schriftelijk 

volmacht geeft. 

Volmachtgever en volmachtdrager moeten tot dezelfde groep deelnemers (resp. deelnemers-

gemeenten, deelnemer-provincie en deelnemers-openbare rechtspersonen) 

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

zitting, waarvoor de volmacht wordt verleend.  

De besluiten worden genomen bij gewone meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen van 

de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, mits tezelfdertijd ook de meerderheid wordt 

bekomen van de geldig uitgebrachte stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde 

bestuurders, die op voordracht van de deelnemers-gemeenten zijn benoemd. 

 

Artikel 27. 

De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter. Deze is gehouden hem ten minste 

driemaal per jaar bijeen te roepen en op aanvraag van ten minste vier bestuurders. De oproeping, 

agenda en alle bijkomende stukken worden minstens zeven dagen voor de bijeenroeping aan alle 

bestuurders toegestuurd. 

De algemeen directeur neemt het secretariaat waar. 

 

Artikel 28. 

De vergaderingen van de raad van bestuur zijn niet openbaar. De gedetailleerde notulen met 

bijgevoegd het stemgedrag van de individuele leden en alle documenten waar in de notulen naar 

verwezen wordt, liggen ter inzage van de gemeenteraadsleden op het secretariaat van de 

aangesloten gemeenten en van de provincieraadsleden op de griffie van de provincie van de 

aangesloten provincie, onverminderd de decretale bepalingen inzake de openbaarheid van 

bestuur. 

 

De notulen worden binnen de dertig kalenderdagen toegestuurd aan alle bestuurders en aan de 

aangesloten deelnemers. 

Eensluidende afschriften en uittreksels worden getekend door de algemeen directeur, de voorzitter 

of een gevolmachtigde aangeduid door de raad van bestuur. 

 

Op verzoek van een raadslid vraagt het deelnemend bestuur om de notulen en alle stukken 

waarnaar in de notulen wordt verwezen elektronisch ter beschikking te stellen. De vereniging stelt 

de gevraagde stukken elektronisch ter beschikking aan het deelnemende bestuur en het 

deelnemend bestuur bezorgt deze aan het raadslid. 

 

Dit artikel doet geen afbreuk aan de mogelijkheid van strafrechtelijke vervolging van de raadsleden 

wegens schending van het beroepsgeheim overeenkomstig artikel 458 van het Strafwetboek. 

 

Artikel 28bis. 

Van de besluiten van de raad van bestuur wordt binnen de twintig dagen na het nemen van het 

besluit een lijst met een beknopte omschrijving van de daarin geregelde aangelegenheden 

verzonden aan de Vlaamse Regering. Vanaf de dag van verzending aan de Vlaamse Regering 

wordt deze lijst gedurende minstens twintig dagen ter inzage gelegd van het publiek. Dezelfde lijst 

wordt gepubliceerd op de website van de vereniging. 

Artikel 29. 

De raad van bestuur is bevoegd voor alles wat niet uitdrukkelijk overeenkomstig het decreet of 

onderhavige statuten voorbehouden is aan een ander orgaan. 
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De raad van bestuur mag aan één of meer van zijn leden de bevoegdheden overdragen, die hij 

bepaalt. 

 

Artikel 30. 

Ten aanzien van derden, wordt de vereniging conform het decreet rechtsgeldig verbonden door de 

raad van bestuur. 

De raad van bestuur kan niettemin gemachtigden van de vereniging aanstellen. 

Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde 

rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gemachtigden verbinden de vereniging, binnen de perken 

van de hun verleende volmacht. 

 

Artikel 31. 

De raad van bestuur is bevoegd voor alle personeelsaangelegenheden, maar kan al wat 

betrekking heeft op de uitvoering van het administratief en geldelijk statuut en het 

arbeidsreglement, in het kader van het individuele personeelsbeheer, verder delegeren. 

 

Een afschrift van de besluiten betreffende de rechtspositieregeling van het personeel, vermeld in 

artikel 69 van het decreet, wordt binnen twintig dagen na het nemen van het besluit verzonden 

naar de toezichthoudende overheid. 

 

Artikel 32. 

Een lid van de raad van bestuur mag niet: 

1) aanwezig zijn bij een beraadslaging of besluit over zaken waarbij hij een rechtstreeks belang 

heeft, of waarbij zijn bloed- of aanverwanten tot en met de vierde graad, een persoonlijk en 

rechtstreeks belang hebben. 

Dit verbod strekt niet verder dan de bloed- en aanverwanten tot de tweede graad, als het gaat om 

voordrachten van kandidaten, benoemingen, afzettingen en schorsingen; 

2) rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen aan overeenkomsten afgesloten met de vereniging; 

3) 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. 

4) optreden als raadsman van een personeelslid in tuchtzaken.  

 

Artikel 33. 

De op voordracht van de deelnemende gemeenten en provincies benoemde bestuurders brengen 

minstens tweemaal per jaar tijdens een openbare vergadering van de gemeenteraad of van de 

provincieraad die hen heeft voorgedragen, verslag uit over de uitoefening van hun mandaat en 

verstrekken toelichting bij het beleid van de vereniging.  

 

In de gemeenten en de provincies die geen bestuurder hebben voorgedragen of waarvan de 

voorgedragen kandidaat niet is benoemd, wordt in dezelfde omstandigheden de toelichting 

verstrekt door de voorzitter van de raad van bestuur of de door de voorzitter daartoe gedelegeerde 

bestuurder. 

 

Artikel 34. 

De algemene vergadering bepaalt binnen de perken en overeenkomstig de 

toekenningsvoorwaarden vastgesteld door de Vlaamse regering het presentiegeld en andere 

vergoedingen die in het kader van de bestuurlijke werking van de vereniging kunnen worden 

toegekend. 

Jaarlijks wordt een per mandataris geïndividualiseerd overzicht van de in het voorbije boekjaar 

ontvangen vergoedingen en presentiegelden gevoegd bij de overeenkomstig artikel 38 aan de 

deelnemers-gemeenten toegestuurde documenten. 
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B. Directiecomité 

Artikel 35. 

De raad van bestuur richt een directiecomité op van negen leden.  

De mandaten worden als volgt onder de bestuurders verdeeld:  

1) bestuurders, benoemd op voordracht van de gemeenten-deelnemers: zes leden: 6 

2) bestuurders, benoemd op voordracht van de provincie West-Vlaanderen: drie leden: 3 

Totaal : negen leden: 9 

 

Voorzitter en ondervoorzitters van de raad van bestuur zijn van rechtswege lid van het 

directiecomité en bekleden er dezelfde functie. 

De raad van bestuur draagt aan het directiecomité onder zijn verantwoordelijkheid de 

bevoegdheden over, die vereist zijn voor het dagelijks bestuur van de vereniging, waaronder 

alleszins de aan- en verkoop van onroerende goederen evenals het vestigen van zakelijke rechten 

in het kader van de doelstellingen van de vereniging. 

 

Het directiecomité kan voorstellen doen aan de raad van bestuur, coördineert de werkzaamheden 

van de vereniging en stelt de prioriteiten vast. 

De leden van de directie van de vereniging nemen deel met raadgevende stem aan de 

vergaderingen van het directiecomité. Hun mandaat beïnvloedt het toegestane aantal leden niet. 

 

De artikelen 26, 27, 28, 28bis en 34 van onderhavige statuten zijn mutatis mutandis van 

toepassing op het directiecomité.  

 

 

C. Regionale comités 

Artikel 36. 

Per regio, waarvan de geografische samenstelling bepaald is in artikel 21 en gewijzigd kan worden 

bij beslissing van de algemene vergadering volgens de procedure van een statutenwijziging, wordt 

een regionaal comité opgericht dat: 

1) advies kan uitbrengen aan de raad van bestuur met betrekking tot de werking van de vereniging 

in de eigen regio; 

2) door de raad van bestuur of het directiecomité om advies kan gevraagd worden over alle 

aangelegenheden met betrekking tot het doel van de vereniging; 

 

Wanneer een gemeente minder dan veertienduizend (14.000) aandelen in de vereniging bezit, 

wordt haar één (1) mandaat in het regionaal comité toegekend. 

Wanneer een gemeente tussen veertienduizend (14.000) en twintigduizend (20.000) aandelen in 

de vereniging bezit, worden haar twee (2) mandaten in het regionaal comité toegekend. 

Wanneer een gemeente tussen twintigduizend (20.000) en veertigduizend (40.000) aandelen in de 

vereniging bezit, worden haar drie (3) mandaten in het regionaal comité toegekend. 

Wanneer een gemeente meer dan veertigduizend (40.000) aandelen in de vereniging bezit, 

worden haar vijf (5) mandaten in het regionaal comité toegekend. 

De provincie West-Vlaanderen zal zes vertegenwoordigers die provincieraadslid moeten zijn, 

kunnen afvaardigen per regionaal comité. 

 

De leden van het regionaal comité worden benoemd door de algemene vergadering.  

Ieder regionaal comité kiest in zijn schoot, een voorzitter onder de vertegenwoordigers van de 

deelnemers-gemeenten en twee ondervoorzitters, waarvan één onder de vertegenwoordigers van 

de deelnemer-provincie. 

De leden van ieder comité kunnen per comité vertegenwoordigers van belanghebbende derden 

coöpteren à rato van 3 per regio. 
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De artikelen 22, 23, 26, 27, 28, 32 en 34 zijn mutatis mutandis van toepassing op de regionale 

comités. 

 

D. Commissaris 

Artikel 37. 

De algemene vergadering benoemt één of meerdere commissarissen onder de leden van het 

Instituut der Bedrijfsrevisoren, die instaan voor 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. 

 

 

TITEL V. - JAARREKENING - BESTEMMING VAN HET RESULTAAT 

 

Artikel 38. 

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

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

boekhoudkundige verrichtingen.  

 

De jaarrekeningen worden vastgesteld door de algemene vergadering in de loop van het eerste 

semester van het volgende boekjaar aan de hand van het verslag van de raad van bestuur en het 

verslag van de revisor. Samen met de uitnodiging worden deze documenten ter beschikking 

gesteld van de deelnemers, die het mandaat van hun afgevaardigde ter zake bepalen. 

  

De algemene vergadering verleent terzelfder tijd kwijting aan de bestuurders en de revisoren.  

 

Indien de jaarrekeningen niet worden vastgesteld overeenkomstig het eerste lid van artikel 65 van 

het decreet, dan wordt, binnen een termijn van negentig kalenderdagen, een nieuwe algemene 

vergadering bijeengeroepen waaraan de gewijzigde rekeningen, met naleving van de procedure in 

artikel 65 van het decreet, worden voorgelegd. Bij herhaalde niet-vaststelling wordt artikel 75 

octies van het decreet toegepast. 

  

De jaarrekeningen worden, binnen een termijn van dertig kalenderdagen na hun vaststelling door 

de algemene vergadering, door de bestuurders neergelegd bij de Nationale Bank van België, met 

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. 

 

Artikel 39. 

De nettowinst is het verschil tussen enerzijds het totaal van alle ontvangsten van de vereniging en 

anderzijds het totaal van alle rechtstreekse en onrechtstreekse kosten en lasten, waartoe de 

bedrijvigheid van de vereniging aanleiding heeft gegeven. 

Op de jaarlijkse winst wordt ten minste vijf per honderd vooraf genomen voor het vormen van het 

wettelijk reservefonds tot ten minste een tiende van het maatschappelijk kapitaal bereikt wordt. 

Het saldo wordt als volgt verdeeld: 

1) Een dividend van maximum tien per honderd aan de deelnemers uit te betalen naar 

evenredigheid van het gestort bedrag op hun maatschappelijke aandelen. 

2) De overblijvende winst zal overgedragen worden naar de beschikbare reserve. 

De algemene vergadering heeft nochtans het recht, op voorstel van de raad van bestuur, na de 

voorafneming voor de wettelijke reserve, het saldo van de winst op de beschikbare reserve te 

storten of geheel of gedeeltelijk op het volgend boekjaar te boeken. 
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Artikel 40. 

Wanneer een boekjaar met verlies wordt afgesloten dan wordt dit verlies vereffend door middel 

van een terugneming op de beschikbare reserve en, zo dit ontoereikend is, op het volgend 

boekjaar overgebracht. 

 

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.  

 

Een afschrift van de besluiten van de raad van bestuur betreffende het saneringsplan, vermeld in 

artikel 68 van het decreet, wordt binnen twintig dagen na het nemen van het besluit verzonden 

naar de toezichthoudende overheid. 

 

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 octies van het 

decreet worden toegepast.  

 

 

TITEL VI. - VERLENGING, ONTBINDING, VEREFFENING 

 

Artikel 41. 

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 derde laatste, voorlaatste en de laatste leden van artikel 37 van het decreet zijn 

op hen van toepassing.  

Deelnemers die nalaten over de verlenging te beslissen of hun beslissing mee te delen, worden 

geacht verder deel uit te maken van de vereniging.  

 

Indien de duur van de vereniging verstrijkt in de loop van het jaar waarin de verkiezingen voor een 

algehele vernieuwing van de gemeenteraden worden georganiseerd, wordt over de verlenging pas 
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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 42. 

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 de 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.  

 

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 op overneming van de op hun grondgebied  

gelegen installaties tegen boekwaarde. 
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BIJLAGE 

 

LIJST VAN DE DEELNEMERS EN INBRENG 

 

 

Aandeelhouders A:  

 

gemeenten aandelen 

 

Alveringem 238 

Ardooie 7.218 

Beernem 9.791 

Blankenberge 11.907 

Bredene 9.503 

Brugge 87.348 

Damme 5.255 

De Haan 3.520 

Dentergem 4.611 

De Panne 3.507 

Diksmuide 11.826 

Gistel 7.245 

Heuvelland 1.374 

Hooglede 3.577 

Houthulst 4.247 

Ichtegem 5.793 

Ieper 25.049 

Ingelmunster 7.915 

Izegem 19.620 

Jabbeke 3.605 

Knokke-Heist 13.378 

Koekelare 3.611 

Koksijde 7.598 

Kortemark 6.046 

Langemark-Poelkapelle 5.666 

Ledegem 6.961 

Lichtervelde 5.840 

Lo-Reninge 1.585 

Menen 10.895 

Mesen 448 

Meulebeke 5105 

Middelkerke 6.261 

Moorslede 4.734 

Nieuwpoort 6.488 

Oostende 33.809 

Oostkamp 15.036 

Oostrozebeke 4.882 

Oudenburg 6.186 

Pittem 4.828 

Poperinge 15.202 

Roeselare 39.383 

Ruiselede 3.901 

Staden 3.073 
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Tielt 14.672 

Torhout 13.847 

Veurne 8.683 

Vleteren 1.803 

Waregem 6.708 

Wervik 8.993 

Wielsbeke 6.337 

Wingene 7.765 

Zedelgem 14.689 

Zonnebeke 4.725 

Zuienkerke 1.177 

 

TOTAAL AANDEELHOUDERS A 533.464 

 

 

Aandeelhouders B: 

 

provincie West-Vlaanderen en openbare rechtspersonen aandelen 

 

Provincie West-Vlaanderen 134.490 

Infrax West  

 4.500 

 

TOTAAL AANDEELHOUDERS B                                              138.990              

 

 

 

TOTAAL A + B                                                                                                672.454  

 


