STATUTEN

VITAS Opdrachthoudende vereniging voor huisvesting, begeleiding en
verzorging van senioren
TITEL I: RECHTSVORM - NAAM - ZETEL - VOORWERP - DUUR
Artikel 1 - Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een coöperatieve vennootschap. Zij verkrijgt
de naam VITAS, Opdrachthoudende Vereniging voor huisvesting, begeleiding en
verzorging van senioren, afgekort ‘VitaS’.
VitaS wordt beheerst door het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 zoals
gewijzigd door het decreet tot wijziging van diverse decreten, wat betreft versterking van de
lokale democratie, aangenomen op 14 juli 2021, meer bepaald deel 3 titel 3 over
intergemeentelijke samenwerking.
VitaS is een opdrachthoudende vereniging die haar bevoegdheden put uit de wetgeving op de
ouderen- en thuiszorgvoorzieningen, en wordt in de statuten verder aangeduid als “de
vereniging”. De aandeelhouders van de vereniging worden in deze statuten hierna ook
aangeduid als “deelnemers”.
Voor al wat niet uitdrukkelijk geregeld is door het decreet van 22 december 2017 over het
lokaal bestuur zoals gewijzigd door het decreet tot wijziging van diverse decreten, wat betreft
versterking van de lokale democratie, aangenomen op 14 juli 2021, zijn de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen die gelden voor de vennootschapsvorm van
de coöperatieve vennootschap van toepassing.
Overeenkomstig artikel 397 van het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur
zoals gewijzigd door het decreet tot wijziging van diverse decreten, wat betreft versterking van
de lokale democratie, aangenomen op 14 juli 2021, vormt de vereniging een publiekrechtelijke
rechtspersoon.
De statuten van de vereniging kunnen worden aangevuld met een intern reglement houdende
een uitvoerige toelichting van de bepalingen in deze statuten opgenomen, als bepaald in
artikel 6:1 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Artikel 2 - Zetel
De zetel is gevestigd in Peer, J. H. Leynenstraat 30.
De vereniging kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het
buitenland.
De vereniging mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake
het op de vereniging toepasselijke taalregime.
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Artikel 3 - Voorwerp
De vereniging heeft tot voorwerp de ontwikkeling, het beheer en de exploitatie van ouderenen thuiszorgvoorzieningen op het grondgebied van de deelnemers. De deelnemers doen
beheersoverdracht aan de vereniging voor één of meerdere van volgende doelstellingen:
- uitbouw en beheer van een woonzorgcentrum, centrum voor dagverzorging, centrum
voor kortverblijf;
- uitbouw en beheer van zelfstandige woonvormen voor senioren. (bijvoorbeeld
serviceflats en assistentiewoningen).
De vereniging mag alle verrichtingen doen die rechtstreeks betrekking hebben op haar
voorwerp of die de verwezenlijking ervan begunstigen en bestendigen.
De werking van de vereniging beperkt zich in eerste instantie tot de bevolking van het
grondgebied van de deelnemers. De raad van bestuur kan, onder meer wat de ligdagprijs, de
huur of de kostprijs betreft, bijzondere voorwaarden vaststellen voor deze inwoner.
Artikel 4 - Duur
De vereniging werd op de algemene vergadering van 26 juni 1989 opgericht voor een termijn
van dertig jaar, die verstrijkt op 26 juni 2019. Voormelde statutair bepaalde duur werd bij besluit
van de buitengewone algemene vergadering van 19 juni 2019 verlengd voor een nieuwe
termijn van achttien jaar, die verstrijkt op 26 juni 2037.
De statutair bepaalde duur kan telkens verlengd worden met achttien jaar overeenkomstig de
hiernavolgende bepalingen.
Op verzoek van de gewone meerderheid van het totale aantal deelnemers en op voorwaarde
dat dit verzoek gedragen wordt door een drie/vierde (3/4) 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 (3/4) meerderheid van het
aantal stemmen. De daartoe strekkende gemeenteraadsbeslissingen worden bij het verslag
van de algemene vergadering gevoegd en zijn gebaseerd op een onderzoek, eventueel
vergelijkend, in de mate dat er zich verschillende beheersvormen reëel aanbieden.
Uiterlijk negentig (90) kalenderdagen voor de algemene vergadering die beslist over de
verlenging, wordt de agenda door de raad van bestuur aan alle deelnemers toegezonden.
Artikel 5
Deelnemers die hun deelname niet wensen te verlengen, kunnen daartoe niet verplicht worden
en houden op deel uit te maken van de vereniging op het einde van het jaar waarin tot de
verlenging door de algemene vergadering is beslist. Vooraf leggen zij hun daartoe strekkende
beslissing voor. Die wordt gevoegd bij het verslag van de algemene vergadering. Ze moeten
de door hen aangegane contractuele verbintenissen naleven, maar zijn voor het overige geen
schadevergoeding verschuldigd. De voorlaatste en de laatste leden van artikel 425 van het
decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, zoals gewijzigd door het decreet tot
wijziging van diverse decreten, wat betreft versterking van de lokale democratie, aangenomen
op 14 juli 2021, 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.
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Artikel 6
Tijdens de duur die bij de oprichting van een dienstverlenende of opdrachthoudende
vereniging is vastgesteld en die, onder voorbehoud van artikel 424, zoals gewijzigd door het
decreet tot wijziging van diverse decreten, wat betreft versterking van de lokale democratie,
aangenomen op 14 juli 2021, niet meer mag bedragen dan achttien jaar, is een beslissing tot
uittreding van een deelnemer alleen mogelijk als drie/vierde van het aantal deelnemende
gemeenten vóór de algemene vergadering waarop over de uittreding wordt beslist, daarmee
instemt. Voor die beslissing is een drie/vierde meerderheid van het aantal stemmen vereist
van het geheel van de geldig uitgebrachte stemmen en van de geldig uitgebrachte stemmen
van de vertegenwoordigde gemeenten. De deelnemer die uittreedt, vergoedt de schade die
zijn uittreding berokkent aan de dienstverlenende of opdrachthoudende vereniging en aan de
andere deelnemers.
Een deelnemer kan door de algemene vergadering worden uitgesloten wegens behoorlijk
vastgestelde niet-naleving der verbintenissen ten opzichte van de vereniging op de wijze die
wordt bepaald in artikel 7 van de statuten en het intern reglement.
Indien de duur van de vereniging verstrijkt in de loop van het jaar waarin de verkiezingen voor
een 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.
Bij de uittreding en/of uitsluiting zal de uittredende en/of uitgesloten deelnemers recht hebben
op een vergoeding overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake met als maximum het
bedrag welk de inbreng vertegenwoordigd van de aandelen soort A, zijnde de inbreng
“dienstverleningsaanbod”.
Artikel 7
Op voorstel van de raad van bestuur kan een deelnemer worden uitgesloten wegens behoorlijk
vastgestelde niet-uitvoering van zijn verbintenissen ten overstaan van de vereniging, bij besluit
van de algemene vergadering genomen bij een meerderheid van twee derden van de
vertegenwoordigde deelnemers.
De betrokken deelnemer dient vooraf te worden opgeroepen, om op zijn verzoek, bij monde
van zijn vertegenwoordigers te worden gehoord.
De beslissing tot uitsluiting zal aan de betrokken deelnemer bij aangetekende brief worden
medegedeeld binnen de acht kalenderdagen volgend op de datum van de algemene
vergadering die tot uitsluiting heeft beslist.
De regels en voorwaarden aangaande de uitsluiting van deelnemers zal verder worden
bepaald in een intern reglement dat zal worden uitgevaardigd door de raad van bestuur.
TITEL II: EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Artikel 8 - Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden vijfhonderd en drie (503) aandelen uitgegeven,
vierhonderd negenennegentig (499) van de soort A en vier (4) van de soort B.
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De aandelen van de soort A worden uitgereikt naar aanleiding van de toetreding van nieuwe
deelnemers met een overeenkomstige inbreng toewijsbaar aan het dienstverleningsaanbod
van de nieuwe deelnemer. Iedere houder van aandelen soort A bezit 2 stemmen.
De aandelen van de soort B worden uitgereikt naar aanleiding van de onderschrijving van de
kapitaalondersteunende inbrengen. De aandelen soort B bezitten géén stemrechten.
Het intern reglement van de vennootschap bepaalt de juiste berekeningswijze voor het
inbrengbedrag gekoppeld aan het dienstverleningsaanbod en/of kapitaalondersteuning dat
noodzakelijk is voor het kunnen toetreden als aandeelhouder met aandelen soort A en/of soort
B.
De hoedanigheid van aandeelhouder kan zonder statutenwijziging worden verkregen en de
aandeelhouders kunnen ten laste van het vennootschapsvermogen uittreden overeenkomstig
artikel 6:1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
De dienstverlenende en opdrachthoudende vereniging ziet erop toe dat ze over een eigen
vermogen beschikt dat, mede gelet op andere financieringsbronnen, toereikend is in het licht
van hun bedrijvigheid.
De deelnemers kunnen uitsluitend worden vergoed voor hun inbreng en zijn alleen
aansprakelijk voor hun inbreng.
Bij de statuten wordt een register gevoegd waarop iedere deelnemer is vermeld, met
aanduiding van de aandelen en de winstbewijzen die aan hem zijn toegekend.
De algemene vergadering kan op voorstel van de raad van bestuur de nieuwe deelnemers
een betaling opleggen van een instapsom rekening houdend met het werkelijk netto actief en
met de uitgaven die tot op dat ogenblik in het belang van de gemeenschap werden gedaan.
Artikel 9 – Storting van de inbrengen
Op de datum waarop het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op deze vereniging
van toepassing wordt zijn de inbrengen geboekt op een beschikbare eigen
vermogensrekening, die vatbaar is voor uitkering aan de aandeelhouders.
Voor de inbrengen die geschieden na de datum waarop het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen op deze vereniging van toepassing wordt zullen de uitgiftevoorwaarden
bepalen of zij eveneens geboekt worden op deze beschikbare eigen vermogensrekening hetzij
op een onbeschikbare eigen vermogensrekening die niet vatbaar is voor uitkering aan de
aandeelhouders. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed op de
beschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden. In geval van inbreng zonder uitgifte
van nieuwe aandelen, worden zij eveneens vermoed op deze beschikbare eigen
vermogensrekening geboekt te worden.
Artikel 10 - Stortingsplicht
Aandelen van soort A en B moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
De stortingsplicht kan verder gemoduleerd worden in het intern reglement dat wordt
uitgevaardigd.
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Artikel 11
De deelnemers zijn slechts gehouden tot beloop van de aandelen die zij geplaatst hebben en
van hun eventuele bijdrage in het verlies; zij zijn niet hoofdelijk aansprakelijk onderling noch
tegenover de vereniging.
Bij de statuten wordt een register gevoegd waarop iedere deelnemer is vermeld met
aanduiding van de aandelen en winstbewijzen die hem zijn toegekend.
Artikel 12 - Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen - recht van voorkeur
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
bestaande deelnemers naar evenredigheid van het aantal aandelen en overeenkomstig soort
welke zij bezitten
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien
(15) dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de intekening. De opening van de
intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden uitgeoefend, worden
bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis gebracht van de
deelnemers per e-mail of, voor de personen waarvan de vereniging niet over een e-mailadres
beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de communicaties per e-mail.
Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende aandelen
overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere deelnemers, die hun recht
van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot de
uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele deelnemer nog van deze mogelijkheid gebruik
maakt.
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de deelnemers zoals hierboven bepaald,
kan worden ingeschreven door personen mits voorafgaande instemming van ten minste de
helft (1/2) van de deelnemers die ten minste drie vierden (3/4) van de aandelen bezitten.
Artikel 13 - Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen
die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De
deelnemers mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik,
dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register
van aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vereniging en
de derden vanaf hun inschrijving in het register der deelnemers.
Artikel 14 - Aard van de andere effecten
Alle andere effecten dan aandelen zijn op naam zijn voorzien van een volgnummer. Zij worden
ingeschreven in het register van effecten op naam van de categorie waartoe zij behoren; dit
register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen. Iedere titularis van dergelijke effecten mag kennis nemen
van het register betreffende zijn effecten. Indien het eigendomsrecht van een effect opgesplitst
is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar
afzonderlijk ingeschreven in het effectenregister, met vermelding van hun respectievelijke
rechten.
Artikel 15 - Ondeelbaarheid van de effecten

VITAS

STATUTEN

5

De effecten zijn ondeelbaar.
De vereniging erkent maar één eigenaar voor elk effect, wat de uitoefening van de aan de
effectenhouders toegekende rechten betreft.
Indien verscheidene personen titularissen van zakelijke rechten zijn op eenzelfde effect, is de
uitoefening van het stemrecht dat is verbonden aan deze effecten geschorst totdat een enkele
persoon ten aanzien van de vereniging als houder van het stemrecht is aangewezen.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, het intern reglement of de
overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing
van het eigendomsrecht van een effect in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan
verbonden rechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Artikel 16 - Overdracht van aandelen
Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen moet, op straffe van nietigheid, de
goedkeuring bekomen van ten minste de helft (1/2) der aandeelhouders in het bezit van
minstens drie vierden (3/4) van de aandelen, na aftrek van de aandelen waarvan de overdracht
wordt voorgesteld.
Daartoe, moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij gewone brief of per email op
het e-mailadres van de vereniging, met aanduiding van de naam, voornamen en woonplaats
van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal aandelen dat hij zinnens is af te staan,
alsmede van de voor ieder aandeel geboden prijs. Binnen acht (8) dagen na ontvangst van dit
bericht, moet het bestuursorgaan de inhoud ervan overmaken aan elke aandeelhouder, bij
aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief of positief antwoord vragen binnen de
vijftien (15) dagen en benadrukken dat de aandeelhouders die in gebreke blijven hun antwoord
te versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te verlenen. Dit antwoord
van de aandeelhouder moet bij aangetekende brief worden verstuurd.
Binnen acht (8) dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing
moesten laten kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het
antwoord op zijn verzoek.
Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, de
aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van de
aandeelhouders die zich verzetten eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die door
was vermeld in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs,
aan de prijs bepaald door een deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen overleg
aangewezen of, bij gebrek aan akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank
beslissende zoals in kortgeding, op verzoek van de meest gerede partij. Alle procedure- en
expertisekosten zijn voor de helft (1/2) ten laste van de overdrager en voor de andere helft
(1/2) ten laste van de koper(s), naar evenredigheid met het door iedere koper verworven aantal
aandelen als er meer dan één koper is. Hetzelfde geldt in geval van weigering van goedkeuring
van een erfgenaam of legataris. In beide gevallen moet de betaling plaatsvinden binnen de
zes (6) maanden na de weigering.
De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel
ten bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en
uittreding) zowel in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige
andere effecten die recht geven op de verwerving van aandelen.
In afwijking van het voorgaande, indien de vereniging maar één aandeelhouder meer telt, dan
kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.
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TITEL III: BESTUUR - CONTROLE
Artikel 17 - Bestuursorgaan
§ 1 De vereniging wordt bestuurd door een raad van bestuur, optredend als een collegiaal
orgaan, benoemd door de algemene vergadering op voordracht door de deelnemers. De raad
van bestuur telt evenveel leden als het aantal deelnemers van de vereniging en elke
deelnemer wordt in de raad van bestuur vertegenwoordigd door één bestuurder, benoemd op
voordracht door de respectievelijke deelnemers, met dien verstande dat:
- de raad van bestuur in geen geval uit meer dan vijftien leden mag bestaan;
- maximaal twee derde van de leden van de raad van bestuur van hetzelfde geslacht is;
- het aantal bestuurders dat louter op voordracht van andere deelnemers is benoemd, nooit
meer mag bedragen dan één vierde van het aantal bestuurders dat louter op voordracht
van de deelnemende gemeenten benoemd is.
De kandidaat-bestuurders namens een gemeente worden aangewezen door en uit de
respectieve gemeenteraden. De kandidaat-bestuurders namens een O.C.M.W. worden
aangewezen door en uit de betrokken raad voor maatschappelijk welzijn.
De gemeenteraad van een deelnemende gemeente kan een kandidaat-bestuurder die geen
lid is van de gemeenteraad, maar van wie de deskundigheid met betrekking tot de statutair
bepaalde doelstellingen manifest aantoonbaar is, als deskundige voordragen. Deze
voordracht wordt uitdrukkelijk gemotiveerd en vervangt de voordracht van een kandidaat uit
de gemeenteraad. 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° van het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, zoals gewijzigd
door het decreet tot wijziging van diverse decreten, wat betreft versterking van de lokale
democratie, aangenomen op 14 juli 2021, niet van toepassing.
§ 2 Aan de vergaderingen van de raad van bestuur kan worden deelgenomen door maximaal
twee rechtstreeks door verschillende deelnemers aangeduide afgevaardigden, die lid zijn met
raadgevende stem.
Voor de deelnemende gemeenten betreffen deze bestuurders met raadgevende stem steeds
gemeenteraadsleden die in de betrokken gemeenten verkozen zijn 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.
Voor een deelnemend O.C.M.W. betreffen deze bestuurders met raadgevende stem steeds
OCMW-raadsleden die in de betrokken gemeente verkozen zijn 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.
§ 3 Bij verlies van het mandaat van bestuurder met raadgevende stem voor het verstrijken van
de duur van het mandaat, 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. In de oproeping voor de algemene vergadering wordt de
aandacht van de gemeenten gevestigd op dit recht.
§ 4 De vergaderingen van de raad van bestuur zijn niet openbaar.
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§ 5 De personen die de functie van campusdirecteur uitoefenen kunnen, op vraag van de raad
van bestuur, de vergaderingen van de raad van bestuur bijwonen met raadgevende stem.
Artikel 18
Wanneer een mandaat van een bestuurder openvalt, kunnen de overblijvende bestuurders in
zijn voorlopige vervanging voorzien op voordracht van de deelnemer die hij vertegenwoordigt.
De algemene vergadering zal in haar eerstkomende bijeenkomst volgens dezelfde procedure
overgaan tot de definitieve verkiezing van deze nieuwe bestuurder. De aldus benoemde
bestuurder voltooit het mandaat van deze die hij vervangt.
Artikel 19
De duur van het mandaat van bestuurder is zes jaar, maar bestuurders zijn herkiesbaar. Alle
bestuurders en de leden met raadgevende stem zijn ambtshalve ontslagnemend:
onmiddellijk na de eerste algemene vergadering volgend op de vernieuwing van de
respectieve gemeenteraden en/of respectieve raad voor maatschappelijk welzijn.
onmiddellijk nadat zij het openbare mandaat, dat zij bij hun benoeming bekleedden, om
enige andere reden verloren hebben.
wanneer zij niet meer het vertrouwen bezitten van de deelnemer, die hen heeft
voorgedragen, doch slechts vanaf het ogenblik dat door deze deelnemer een nieuwe
kandidaat wordt voorgedragen.
Artikel 20
§1 De bestuurders zijn niet persoonlijk gebonden door de verbintenissen van de
opdrachthoudende vereniging. De bestuurders zijn overeenkomstig het gemeen recht
verantwoordelijk voor de vervulling van de taak die hun is opgedragen en zijn aansprakelijk
zonder hoofdelijkheid voor de tekortkomingen in de normale uitoefening van hun bestuur.
§2 De bestuurders en de leden met raadgevende stem die in een zaak, waarover de raad van
bestuur zich dient uit te spreken, een belang hebben dat tegengesteld is aan dat van de
vereniging, zijn ertoe verplicht de raad daarvan op de hoogte te stellen en hun verklaring te
laten opnemen in de notulen van de zitting. Het is hen verboden aan de beraadslaging en aan
de stemming op het stuk deel te nemen.
§3 Het is elke bestuurder en ieder lid met raadgevende stem verboden:
1) aanwezig te 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 bloeden aanverwanten tot de tweede graad, zo het gaat om voordrachten van kandidaten,
benoemingen, afzettingen en schorsingen;
2) rechtstreeks en onrechtstreeks deel te nemen aan overeenkomsten die met de
vereniging zijn gesloten;
3) als advocaat, notaris of zaakwaarnemer op te treden in rechtsgedingen tegen de
vereniging. Het is hem verboden, in dezelfde hoedanigheid, ten behoeve van de
vereniging te pleiten, raad te geven of op te treden in enige betwisting tenzij dit kosteloos
gebeurt;
4) op te treden als raadsman van een personeelslid in tuchtzaken.
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Artikel 21
Tijdens de eerste vergadering, volgend op de benoeming van de bestuurders door de
algemene vergadering, kiest de raad van bestuur uit de deelnemers, benoemd op voordracht
van de gemeentelijke deelnemers, een voorzitter voor een termijn van zes jaar. Uit de overige
deelnemers kunnen één of meerdere ondervoorzitters worden aangesteld. Deze
vertegenwoordigen ieder een verschillende gemeentelijke deelnemer.
Hun functies vervallen samen met het mandaat van bestuurder.
Artikel 22
De vergaderingen van de raad van bestuur worden voorgezeten door zijn voorzitter. Bij
verhindering van de voorzitter wordt de vergadering voorgezeten door de oudste
ondervoorzitter.
Bij verhindering van de voorzitter en van alle ondervoorzitters wordt de vergadering
voorgezeten door de bestuurder van één van de deelnemende gemeenten, die de grootste
ononderbroken anciënniteit telt in de raad van bestuur. Bij gelijke anciënniteit neemt de oudste
bestuurder in leeftijd het voorzitterschap waar.
Artikel 23
De raad van bestuur kan enkel geldig beslissen als de meerderheid van de bestuurders, zowel
globaal als in de groep der vertegenwoordigers van de gemeentelijke deelnemers, aanwezig
of vertegenwoordigd is. Hij kan slechts geldig beslissen over de punten die op de agenda
vermeld staan.
Agendapunten kunnen bij het begin van de vergadering toegevoegd worden op voorstel van
een lid mits goedkeuring door de vertegenwoordigers van drie vierde van de deelnemende
gemeenten.
Elke bestuurder beschikt over één stem. De besluiten worden genomen bij gewone
meerderheid van stemmen.
Een bestuurder kan hoogstens één andere bestuurder vertegenwoordigen die hem daartoe
schriftelijk volmacht geeft. De volmacht moet de naam van beiden vermelden alsmede de
datum van de enkele zitting, waarvoor de volmacht wordt verleend.
Om geldig te zijn moeten alle beslissingen van de raad van bestuur ook de vereiste
meerderheid behalen in de groep der vertegenwoordigers van de gemeentelijke deelnemers.
De vergaderingen van de raad van bestuur kunnen, mits in achtname van de wettelijke
bepalingen terzake, tevens via elektronische weg georganiseerd worden.
Artikel 24
Wanneer de in voorgaande artikel bepaalde meerderheid der bestuurders niet aanwezig of
vertegenwoordigd is dan zal een tweede vergadering binnen de 15 dagen worden belegd,
waar over de punten, die voor de tweede maal op de agenda worden gebracht, kan beslist
worden welke ook het aantal aanwezige bestuurders is.
Deze bepaling geldt evenwel niet voor beslissingen i.v.m. statutenwijzigingen.
De uitnodiging tot het bijwonen van deze tweede vergadering zal bij aangetekende brief
worden verzonden en aan de tekst van dit artikel, eerste alinea, herinneren.
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Artikel 25
De vereniging kan beschikken over een secretaris, gelast met de uitvoering van de taken hem
opgelegd door de raad van bestuur.
Deze taak wordt waargenomen door de directeur van de vereniging.
Artikel 26
De raad van bestuur vergadert zo dikwijls het belang der vereniging dit vereist, op uitnodiging
van de voorzitter. Hij moet bijeengeroepen worden wanneer vier bestuurders of de
commissaris-revisor het vragen. Drie bestuurders mogen ook de inschrijving van een punt op
de agenda eisen.
Behalve bij hoogdringendheid worden de uitnodigingen ten minste acht dagen voor de dag der
vergadering, met melding van de agenda bij de post verzonden aan alle bestuurders, alsmede
aan de Commissaris van de Vlaamse regering. De uitnodigingen kunnen ook per e-mail
verzonden. Hiervoor dient elk lid vooraf zijn schriftelijke toestemming te geven.
Artikel 27
De bijeenkomst van de raad van bestuur wordt gehouden in de zetel van de vereniging of op
een andere plaats vermeld op de uitnodiging.
De beraadslagingen van de raad van bestuur worden genoteerd in een daartoe bestemd
register. Zij worden ondertekend door de voorzitter en de secretaris en door de bestuurders
die hierom verzoeken
De notulen van de raad van bestuur moeten binnen dertig dagen doorgestuurd worden aan
alle bestuurders, aan de Commissaris van de Vlaamse regering en aan de deelnemers.
De notulen liggen vervolgens op het secretariaat van de aangesloten gemeenten ter inzage
van de gemeenteraadsleden. Tevens liggen de notulen vervolgens op het secretariaat van het
aangesloten O.C.M.W. ter inzage van de leden van de raad voor maatschappelijk welzijn.
Een lijst met de besluiten van de raad van bestuur worden tevens bekend gemaakt via de
webtoepassing van de vereniging overeenkomstig artikel 466 en 467 van het decreet van 22
december 2017 over het lokaal bestuur, zoals gewijzigd door het decreet tot wijziging van
diverse decreten, wat betreft versterking van de lokale democratie, aangenomen op 14 juli
2021. Op dezelfde dag waarop de vereniging een lijst met besluiten bekendmaakt op haar
webtoepassing, brengt de vereniging de toezichthoudende overheid op de hoogte van de
bekendmaking ervan.
Artikel 28
De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om op te treden namens de
vereniging en om alle daden van beheer en beschikking te verrichten die binnen het voorwerp
vallen. Alles wat niet uitdrukkelijk voorbehouden wordt aan de algemene vergadering door het
decreet of de statuten behoort tot de bevoegdheid van de raad van bestuur.
De raad van bestuur bepaalt de personeelsformatie en alle personeelsleden worden door hem
aangeworven of benoemd overeenkomstig de vooraf bepaalde aanwervings- of
bevorderingsvoorwaarden.
De raad van bestuur kan, binnen de grenzen van de toepasselijke regelgeving, bevoegdheden
delegeren via bijzondere volmachten.
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Artikel 29
Alle akten die de vereniging tegenover derden binden, moeten door de voorzitter van de raad
van bestuur en door de secretaris ondertekend worden. De briefwisseling wordt door de
secretaris ondertekend.
De vereniging is daarenboven geldig verbonden door bijzondere lasthebbers, zoals de
directeur voor zover deze binnen de perken van hun volmacht handelen.
Alle rechtsgedingen, hetzij als eisende, hetzij als verwerende partij, worden in naam van de
raad van bestuur gevoerd door zijn voorzitter of, bij diens verhindering, door de bestuurder
daartoe aangewezen door de raad van bestuur.
Artikel 30
De algemene vergadering kan vergoedingen bepalen, toe te kennen aan de voorzitter en de
leden van de raad van bestuur en dit binnen de perken en overeenkomstig de
toekenningsvoorwaarden vastgesteld door de Vlaamse Regering.
Artikel 31 - Controle van de vereniging
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vereniging, zijnde o.a. controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de
regelmatigheid, vanuit het oogpunt van het van decreet van 22 december 2017 over het lokaal
bestuur, zoals gewijzigd door het decreet tot wijziging van diverse decreten, wat betreft
versterking van de lokale democratie, aangenomen op 14 juli 2021 en van de statuten, van de
verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, toevertrouwd aan één of meerdere
commissarissen.
De commissaris wordt benoemd door de algemene vergadering onder de leden van het
Instituut van de Bedrijfsrevisoren voor drie jaar. Hij is onderworpen aan de wettelijke en
reglementaire bepalingen die zijn ambt en zijn bevoegdheid regelen.
De commissaris oefent een onbeperkt recht van toezicht en controle uit op alle verrichtingen
van de vereniging. Hij mag inzage nemen, doch zonder ze te verplaatsen, van de boeken, de
briefwisseling, de notulen en over het algemeen van alle geschriften van de vereniging.
Vijftig (50) kalenderdagen voor de algemene vergadering overhandigt de commissaris het
verslag omtrent zijn opdracht.
Artikel 32
De regelmatig samengestelde algemene vergadering vertegenwoordigt de algeheelheid van
de deelnemers van de vereniging en haar beslissingen zijn binnen de perken van het decreet
en van de statuten, voor hen allen bindend.
TITEL IV: ALGEMENE VERGADERING
Artikel 33
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de
zetel, op de laatste woensdag van de maand juni om 10.00 uur. Valt de hierboven bepaalde
datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de
eerstvolgende werkdag. De algemene vergadering is samengesteld uit de vertegenwoordigers
van de deelnemers (hierna ook “de afgevaardigden”).
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Elke deelnemer, houder van aandelen soort A, (ongeacht haar aantal aandelen) beschikt over
twee (2) stemmen op de algemene vergadering, met dien verstande evenwel dat de
deelnemende gemeenten steeds over de meerderheid van de stemmen beschikken en dat,
indien nodig, de stemmen toegewezen aan andere deelnemers proportioneel verminderd
worden.
De afgevaardigden moeten de houder zijn van volmachten.
De volmachten zullen drie (3) volle dagen voor de vergadering op de zetel van de vereniging
worden ingediend.
De algemene vergadering mag eventueel bij een algemene maatregel, gelijk voor allen, de
laattijdige neergelegde volmachten aanvaarden.
Voor de deelnemende gemeenten worden de afgevaardigden aangewezen door en uit de
respectieve gemeenteraden.
Dit gebeurt aan de hand van twee (2) voor alle deelnemende gemeenten op dezelfde wijze
geldende criteria. Hierbij wordt in gelijke mate rekening gehouden met zowel de omvang van
de bevolking, volgens de laatste gepubliceerde officiële bevolkingscijfers, als met de inbreng
in het vermogen.
Dat aantal wordt vastgesteld op max. één afgevaardigde per volledige schijf van vijftig procent
(50%) van respectievelijk haar bevolkingscijfer in verhouding tot het totale bevolkingscijfer van
het gemeentelijk ambtsgebied van de vereniging en haar inbreng in het vermogen in
verhouding tot het totale vermogen van de vereniging.
De gemeenteraad bepaalt het aantal stemmen waarover iedere afgevaardigde beschikt,
zonder dat het totale aantal stemmen waarover de gemeente statutair beschikt, overschreden
wordt.
Een deelnemend O.C.M.W. wordt in de algemene vergadering van de vereniging
vertegenwoordigd door één (1) afgevaardigde, aangeduid door en uit de raad voor
maatschappelijk welzijn.
De afgevaardigden tekenen, alvorens zij de vergadering bijwonen, een aanwezigheidslijst.
Deze lijst, door de stemopnemers echt verklaard, wordt bij het procesverbaal van de
vergadering gevoegd. Er bestaat onverenigbaarheid tussen het mandaat van bestuurder en
dat van afgevaardigde op de algemene vergadering, waarop de bestuurders wel aanwezig
kunnen zijn.
Het mandaat van de afgevaardigden in de algemene vergadering duurt zes jaar. Telkens
wanneer een nieuwe gemeenteraad wordt geïnstalleerd, duidt de gemeenteraad van de
gemeentelijke deelnemers haar afgevaardigden binnen de algemene vergadering aan.
Telkens wanneer een nieuwe raad voor maatschappelijk welzijn wordt geïnstalleerd, duidt de
raad voor maatschappelijk welzijn van het deelnemend O.C.M.W. haar afgevaardigde binnen
de algemene vergadering aan.
Het bepalen van de inhoud van het mandaat van de afgevaardigden wordt herhaald voor elke
algemene vergadering.
Artikel 34
§ 1 De jaarrekeningen worden vastgesteld door de algemene vergadering in de loop van het
eerste semester van het volgend boekjaar aan de hand van het verslag van de raad van
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bestuur en het verslag van de Commissaris. Samen met de uitnodiging worden deze
documenten ter beschikking gesteld van de deelnemers, die het mandaat van hun
vertegenwoordiger terzake bepalen.
Afgezien van de jaarvergadering waarvan hierboven sprake is, wordt nog minstens één
bijzondere algemene vergadering belegd in de loop van het laatste trimester van elk jaar, om
de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor het volgende boekjaar te
bespreken. Een door de raad van bestuur opgestelde begroting staat op de agenda van deze
vergadering.
De raad van bestuur kan de algemene vergadering samenroepen telkens het belang van de
vereniging zulks vereist.
De commissaris kan de algemene vergadering bijeenroepen.
De raad van bestuur moet ook de algemene vergadering bijeenroepen binnen de drie weken
op verzoek van de aandeelhouders die samen minstens één/tiende (1/10) van het aantal
uitgegeven aandelen bezitten. De algemene vergadering dient desgevallend minstens de door
de aandeelhouders voorgestelde agendapunten te bevatten. De oproeping tot de algemene
vergadering en de vastgestelde agenda moet ten minste dertig (30) kalenderdagen vooraf
schriftelijk aan de deelnemers worden verstuurd.
§ 2 De agenda van de algemene vergadering wordt opgesteld door de raad van bestuur.
Een groep deelnemers die tenminste één vijfde (1/5) van het totaal aantal uitgegeven
aandelen vertegenwoordigt, mag evenwel punten op de agenda brengen op voorwaarde dat
zij ten minste vijfenveertig (45) kalenderdagen voor de datum van de algemene vergadering
daarvan mededeling geven aan de raad van bestuur.
De agenda en, in voorkomend geval de stukken die betrekking hebben op de jaarrekening die
is opgesteld door de raad van bestuur, worden bij de oproepingsbrieven gevoegd.
§ 3 De raad van bestuur legt aan de jaarvergadering, die telkens plaatsvindt in de loop van
het eerste werkingsjaar na het jaar waarin verkiezingen voor de gehele 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 om het samenwerkingsverband te beëindigen met inachtneming van de
statutair bepaalde rechten van de deelnemers. Alle deelnemers ontvangen dit rapport uiterlijk
dertig (30) kalenderdagen voor de datum van de jaarvergadering en bepalen het mandaat van
hun vertegenwoordiger.
Artikel 35
De algemene vergadering mag slechts beraadslagen indien ten minste de gewone
meerderheid van het totaal aantal aandelen geldig vertegenwoordigd is. De algemene
vergadering mag enkel beraadslagen over de punten die op de agenda voorkomen. Is het
aantal vertegenwoordigde deelnemers onvoldoende om geldig te beraadslagen, dan wordt
binnen een termijn van zestig (60) kalenderdagen een nieuwe algemene vergadering
bijeengeroepen. Die vergadering kan geldig beraadslagen over de punten die een tweede
maal op de agenda voorkomen, welk ook het aantal vertegenwoordigde deelnemers is. De
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tekst van artikel 35 wordt in de tweede bijeenroeping vermeld. De voor de beslissingen
vereiste meerderheid moet steeds bereikt zijn zowel globaal als in de groep der gemeenten.
Deze bepaling geldt niet voor statutenwijziging (zie artikel 38).
Artikel 36
De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur. Bij
verhindering van de voorzitter wordt de vergadering voorgezeten door de eerste
ondervoorzitter of, indien deze verhinderd is, door de tweede ondervoorzitter.
Indien deze eveneens verhinderd is, zit de derde ondervoorzitter voor.
Artikel 37
De beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen,
behoudens in de gevallen bepaald door de wet of door de onderhavige statuten.
Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.
De geheime stemming kan door de vergadering worden beslist. De geheime stemming is
verplicht wanneer het personen betreft.
Artikel 38
§ 1 De wijzigingen in de statuten en in de bijlagen worden artikelsgewijs aangebracht door de
algemene vergadering met een drie/vierde 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 (90) 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.
§ 2 Het verslag van de algemene vergadering houdende wijziging van de statuten wordt,
samen met de bijbehorende documenten waaronder de beslissing van de deelnemers, binnen
een termijn van dertig (30) kalenderdagen na zijn dagtekening aan de toezichthoudende
overheid voorgelegd.
§ 3 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, in de gemeentehuizen van elke deelnemende
gemeente en in de zetel van het deelnemende Openbaar Centrum voor Maatschappelijk
Welzijn, 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 428 van het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur zoals gewijzigd
door het decreet tot wijziging van diverse decreten, wat betreft versterking van de lokale
democratie, aangenomen op 14 juli 2021.
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§ 4 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.
§ 5 Er kunnen geen statutenwijzigingen aan de deelnemers worden voorgelegd in de loop van
het jaar waarin verkiezingen voor een algehele vernieuwing van de gemeenteraden worden
georganiseerd, tenzij ingevolge een wettelijke of reglementaire verplichting.
Artikel 39
Na goedkeuring van de jaarrekening, spreekt de algemene vergadering zich uit, door een
afzonderlijke stemming, omtrent de kwijting die aan de bestuurders en commissaris dient
afgegeven te worden.
De algemene vergadering doet bovendien uitspraak over alle punten die op de agenda zijn
geplaatst.
Artikel 40
De beraadslagingen van de algemene vergadering worden in processen-verbaal opgenomen
en in een bijzonder register bijgehouden, getekend door de leden van het bureau, de
voorzitter, de secretaris en de stemopnemers, en door de deelnemers of hun lasthebbers die
erom verzoeken.
Afschriften van de beraadslagingen van de algemene vergadering worden, getekend door de
voorzitter van de raad van bestuur en de secretaris, binnen de dertig (30) dagen toegezonden
aan alle deelnemers, alsmede aan de Commissaris van de Vlaamse regering.
TITEL V: BOEKJAAR - WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 41
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van hetzelfde jaar. Op
éénendertig december van elk boekjaar maakt de raad van bestuur de balans, de
resultatenrekening, de toelichting en de voorstellen tot bestemming van het resultaat op.
Artikel 42
De boekhouding van de vereniging wordt gehouden volgens de wetgeving op de boekhouding
van de ondernemingen en overeenkomstig de richtlijnen van de bevoegde overheid.
Artikel 43
§1 Ten laatste zestig (60) kalenderdagen vóór de algemene vergadering stelt de raad van
bestuur en dit zonder verplaatsing van documenten, alle stukken vereist voor het nazicht van
de rekeningen ter beschikking van de commissaris.
§2 De raad van bestuur deelt uiterlijk dertig (30) kalenderdagen voor de algemene vergadering
aan de deelnemers van de vereniging mee: het ontwerp der jaarrekeningen en alle
documenten die door de raad van bestuur aan de algemene vergadering onderworpen dienen
te worden.
§3 De jaarrekeningen, het verslag van de commissaris, alsmede een uitvoerig verslag omtrent
de activiteiten van de vereniging worden elk jaar, binnen de dertig (30) kalenderdagen na
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goedkeuring van de jaarrekeningen, aan alle deelnemers en aan de commissaris van de
Vlaamse regering toegezonden.
Artikel 44
Aan het resultaat wordt de volgende bestemming gegeven:
1. Bij winst
Bij een batig saldo van de resultatenberekening wordt dit integraal toegewezen aan de
beschikbare reserves.
Overeenkomstig artikel 6:115 juncto artikel 6:119 van het wetboek van vennootschappen en
verenigingen zal geen uitkering geschieden indien het nettoactief van de vereniging negatief
is of tengevolge van de uitkering negatief zou worden.
Voorts dient er bij een uitkering steeds rekening te worden gehouden met artikel 457 van het
decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur zoals gewijzigd door het decreet tot
wijziging van diverse decreten, wat betreft versterking van de lokale democratie, aangenomen
op 14 juli 2021.
2. Bij verlies
Wanneer een boekjaar met verlies wordt afgesloten, dan wordt het verlies vereffend door
afneming van de reserves.
Zo deze ontoereikend zijn dan kan het saldo geheel of gedeeltelijk gedragen worden door de
deelnemers.
Toetredende deelnemers kunnen pas gehouden zijn tot bijdragen in het verlies vanaf
éénendertig december van het boekjaar waarin zij zijn toegetreden.
Deze bijdrage wordt vastgesteld door de jaarvergadering, op voorstel van de raad van bestuur,
en berekend op basis van het tekort a rato van het aantal verblijfsdagen in de voorziening van
de inwoners van elke aangesloten gemeente over het vorige boekjaar. Het eventuele
overblijvende saldo wordt naar het volgend boekjaar overgedragen. Wanneer ten gevolge van
geleden verliezen het netto-actief negatief is, dan 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 door de raad van bestuur opgesteld plan.
De raad van bestuur verantwoordt zijn voorstellen in dit plan 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 plan blijkt.
De algemene vergadering beslist onder de voorwaarden bepaald in artikel 427 van het decreet
van 22 december 2017 over het lokaal bestuur zoals gewijzigd door het decreet tot wijziging
van diverse decreten, wat betreft versterking van de lokale democratie, aangenomen op 14
juli 2021. Indien het plan niet of in onvoldoende mate wordt aanvaard, kan artikel 470 van het
decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, zoals gewijzigd door het decreet tot
wijziging van diverse decreten, wat betreft versterking van de lokale democratie, aangenomen
op 14 juli 2021, worden toegepast.
TITEL VI: ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 45
Op verzoek van drie/vierde (3/4) van het aantal deelnemende gemeenten en aan de hand van
de daartoe strekkende gemeenteraadsbeslissingen kan de algemene vergadering met een
drie/vierde (3/4) meerderheid van het aantal stemmen tot de vervroegde ontbinding van de
vereniging beslissen.
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Artikel 46
Bij ontbinding krachtens het voorgaande artikel 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 de raad van bestuur. Alle
andere organen vervallen op het ogenblik van 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 inbreng in het
vermogen 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 schattingswaarde. Deze schatting dient uitgevoerd te worden door
een onafhankelijk, beëdigd schatter-expert.
Artikel 47
Na aanzuivering van alle schulden en lasten, alsmede de kosten van liquidatie of bewaring,
wordt het netto-actief evenredig verdeeld onder haar deelnemers.
TITEL VII: ALGEMENE MAATREGELEN
Artikel 48 - Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig
zou zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die
strijdig zijn met de dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn
geschreven.
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BIJLAGE 1: Register van deelnemers en plaatsing van het maatschappelijk kapitaal
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