
 

 

 
 

 
ALGEMENE VERGADERING 

 

Zitting van:  dinsdag 14 juni 2022 om 19.00 uur 
onder het voorzitterschap van de Eerste Ondervoorzitter 

de heer Hans Knop  
in de kantoren van de maatschappelijke zetel  
te 9200 Dendermonde - Bevrijdingslaan 201  

 
 

 
 
 

De Algemene Vergadering kan geldig vergaderen en beraadslagen vermits voldaan 
is aan het artikel 20 der statuten inzake het aanwezigheidsquorum. 

 
Het Voorzitterschap van de vergadering wordt waargenomen door Eerste 
Ondervoorzitter Hans Knop.  

 
Agenda : 

 
1. Verwelkoming 
2. Aanduiden van een secretaris en twee stemopnemers (art. 17 van de statuten) 

3. Goedkeuring van het verslag van de Bijzondere Algemene Vergadering van 6 
december 2021 

4. Verslag over het boekjaar 2021 
 4.1. Verslag over de activiteiten van de vereniging in 2021 

 4.2. Financieel verslag van de Raad van Bestuur en de jaarrekening 2021 
 4.3. Verslag van de revisor 
 4.4. Vaststellen van de jaarrekening 2021 

 4.5. Bestemming van het resultaat 
5. Kwijting aan bestuurders en revisor voor de uitoefening van hun opdracht in 

2021 
6. Goedkeuring van de nieuwe statuten van DDS 
7. Goedkeuring omvorming KDV DDS naar KDV DDS bv 

8. Goedkeuring statuten van de KDV DDS bv 
9. Strategisch Plan DDS: stand van zaken 

10. Benoemingen 
11. Diversen 
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AANWEZIGE LASTHEBBERS 
 
     Lasthebbers    Aantal stemmen 

 
A-aandelen: gemeenten 
 

BUGGENHOUT   Jan STEVENS    1345 
 

DENDERMONDE   Hilde RAMAN    1099 
 

HAMME    Fatima GOKCE    1138 
    Jan KETELS     1138 
    Herman VIJT    1138 

    Jan DE GRAEF    1138 
    als plaatsvervanger van François Van Den Broeck 
        

LEBBEKE    Kurt GUNS     924 

    Jan VANDERSTRAETEN   925 
    als plaatsvervanger van Els Lambrecht  
    

WETTEREN    Johan D’HAUWE    1256 

    Dietbrand VAN DURME   1256 
    als plaatsvervanger van Herman Strobbe 

 

WICHELEN    Kristof DE SMET    1117 
    als plaatsvervanger van Benjamin Van Hauwermeiren 

    Kenneth TAYLOR     1118 
    als plaatsvervanger van David Van Malderen 

 
ZELE    Kathleen DE MUNCK   1007 
    als plaatsvervanger van Bo De Maesschalck 

    Gurkun ASLAN    1007 
    Tom SCHIETTECAT    1007 

   
Totaal A :          16 613 
          

 

F-aandelen:    
 

VERKO    Martine VAN HAUWERMEIREN  1000 

 
Totaal F :          1000 

          ________ 
 

Algemeen A- en F-aandelen:      17 613 
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ANDERE AANWEZIGEN 
 
Mevrouw   Rita DE MAEYER, bestuurder DDS  

De heer  Jan ROSSCHAERT, bestuurder DDS  
  Steven VANDERSNICKT, bestuurder DDS  
  Piet VAN HEDDEGHEM, bestuurder DDS  

 
De heer   Wim ARBIJN, gemeenteraadslid Berlare  

  Henri PEELMAN, gemeenteraadslid Hamme  
  André REUSE, algemeen directeur gemeente Hamme 
  Yentl SCHEIRS, plaatsvervanger gemeente Hamme 

  Mike TORCK, Schepen gemeente Lebbeke  
  Dominique VAES, bedrijfsrevisor  

  Marc VAN DRIESSCHE, gemeenteraadslid Berlare  
Mevrouw   Ann VERSCHELDEN, Schepen gemeente Hamme 
De heer   Ward VRANKEN, gemeenteraadslid gemeente Buggenhout 

 
De heer    Kris DOOMS, algemeen directeur DDS 

  Gunther VAN DEN BROECK, afdelingshoofd 
  streekontwikkeling DDS 

  Bart DESCAMPS, afdelingshoofd afvalbeheer VERKO 

  Dominique VAES, bedrijfsrevisor 
 Joris MAERVOET, landmeter-expert & bouwcoördinator DDS 

Mevrouw   Dagmar VAN DOORSSELAER, HR-manager DDS-VERKO 
Anika BUYST, verantwoordelijke interne en externe 

communicatie DDS-VERKO 
Marieke BASTIAENS, verantwoordelijke interne en externe 
communicatie DDS-VERKO 

  Heidi VAN HERREWEGHE, directieassistente DDS-VERKO 
  Rita GEERINCK, medewerker poetsdienst DDS-VERKO 

 Marie STALJANSSENS, medewerker poetsdienst DDS-VERKO 
 

 
VERONTSCHULDIGD 
 
Mevrouw    Nele BOSMAN, plaatsvervanger gemeente Lebbeke 

De heer   Piet BUYSE, Burgemeester stad Dendermonde 
   Ruben DE BACKER, lasthebber gemeente Berlare 

   Luk DE MEY, Schepen gemeente Hamme  
Reinout DE MOL, lasthebber gemeente Lebbeke 

Mevrouw   Charlotte DE SMET, lasthebber gemeente Lebbeke 

   Hilde D’HEER, gemeenteraadslid Berlare 
Marianne GORRE, plaatsvervanger gemeente Melle 

Leentje GRILLAERT, bestuurder DDS 
De heer   Peter HUYCK, lasthebber gemeente Lebbeke 
Mevrouw   Els LAMBRECHT, lasthebber gemeente Lebbeke 

De heer   Geert MANNAERT, plaatsvervanger gemeente Buggenhout 
Marius MEREMANS, Schepen stad Dendermonde 

Bart NOBELS, bestuurder DDS 
Pascal PUTTEMAN, lasthebber stad Dendermonde 
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Tomas ROGGEMAN, Schepen stad Dendermonde 
Marc RONSSE, lasthebber gemeente Zele 

Herman STROBBE, lasthebber DDS  
Mevrouw   Goedele UYTTERSPROT, Schepen gemeente Lebbeke 

Iris UYTTERSPROT, lasthebber stad Dendermonde 

De heer   Jan VAN HEE, plaatsvervanger gemeente Berlare  
Patrick VAN CAMPENHOUT, lasthebber stad Dendermonde 

Mevrouw   Kim VAN CAUTEREN, gemeenteraadslid gemeente Zele 
Rosa VAN DEN ABEELE, gemeenteraadslid gemeente 
Wichelen 

De heer   François VAN DEN BROECK, lasthebber gemeente Hamme 
Gino VAN DER VREKEN, lasthebber stad Dendermonde 

Stefaan VAN GUCHT, lasthebber stad Dendermonde 
Mevrouw   Mieke VAN MALDEREN, lasthebber gemeente Buggenhout 

De heer   Gilles VERBEKE, gemeenteraadslid gemeente Hamme 
   Denny WETTINCK, lasthebber gemeente Berlare 
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BERAADSLAGING 
 

1.Verwelkoming 
  
Eerste Ondervoorzitter Hans Knop verwelkomt de vertegenwoordigers van de 

verschillende gemeentebesturen en partners van DDS en drukt zijn dank uit voor hun 
aanwezigheid. 

 
2. Aanduiding van een secretaris en twee stemopnemers 
 

Overeenkomstig het artikel 17 van de statuten stelt Eerste Ondervoorzitter Hans 
Knop de heer Kris Dooms aan als schrijver en de heren Jan Vanderstraeten en Jan 

De Graef als stemopnemers. 
 

3. Goedkeuring van het verslag van de Bijzondere Algemene Vergadering en de 
Buitengewone Algemene Vergadering van 6 december 2021 
 

De verslagen van de Bijzondere Algemene Vergadering en de Buitengewone 
Algemene Vergadering van 6 december 2021 werden aan de leden toegezonden. 

 
De Algemene Vergadering keurt de verslagen van de Bijzondere en Buitengewone 
Algemene vergaderingen van 6 december 2021 met eenparigheid van stemmen 

goed. 
 

4. Verslag over het boekjaar 2021 
 
4.1.Verslag over de activiteiten van de vereniging in 2021 

 
Namens de Raad van Bestuur wordt door de Algemeen Directeur en afdelingshoofd 

streekontwikkeling Gunther Van den Broeck verslag uitgebracht over de activiteiten 
van de dienstverlenende vereniging in het voorbije jaar, over de verschillende 
actieterreinen. 

 
De uiteenzetting geschiedt aan de hand van het jaarverslag 2021. 

 
Vervolgens wordt het jaarverslag, met betrekking tot het werkjaar 2021, 
goedgekeurd bij algemene stemmen. 

 
Het jaarverslag 2021 (met de jaarrekening en het verslag van de revisor) wordt 

gepubliceerd op de website www.dds-streekregisseurs.be. 
De link voor het raadplegen van het jaarverslag op de website zal binnen de 20 dagen 
doorgestuurd worden aan de Vlaamse Regering – Loket Lokaal Bestuur. 

 
4.2. Financieel verslag van de Raad van Bestuur en de Jaarrekening 2021 

 
Namens de Raad van Bestuur geeft Els Houvenaghel, finance manager, het overzicht 
van het financieel verslag en de toelichting bij de jaarrekening 2021. 

  

http://www.dds-streekregisseurs.be/
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Dit verslag luidt als volgt :  
 

 

Financieel verslag van de Raad van Bestuur  
 
Mevrouw, 

        

Mijnheer, 
        

           

Hierbij hebben wij de eer U verslag uit te brengen bij de Jaarrekening 2021  
van onze maatschappij.            

Deel I: De jaarbalans op 31 december 
2021 

     

           

A. Het "actief" van de maatschappij 
      

           

1. De "materiële vaste activa" bedragen € 24.251.922,27 en zijn als volgt  
samengesteld:            

 
1.1. De post "terreinen en gebouwen"  

(niet vatbaar voor verkoop gezien hun karakter van openbaar   
 nut) ondergaat wijzigingen wegens:            

  
a. Investeringen ten bedrage van €            0,00 

 

  
b. Afschrijvingen ten bedrage van €   -54.417,09 

 

  
c. Uitboeking ten bedrage van € -211.536,00 (1)         

€ -265.953,09 
 

           

 
1.2. De post "Installaties, machines en uitrusting" kent een  

toename wegens:            

  
a. Investeringen ten bedrage van  €    68.958,63 (2)   
b. Afschrijvingen ten bedrage van €     -2.251,18 

 

        
€     66.707,45 

 

           

 
1.3. De post "Meubilair en rollend materieel" stijgt ingevolge:            

  
a.  Investeringen ten bedrage van €    92.578,20 (3)   
b. Afschrijvingen ten bedrage van €   -19.382,56 

 

        
€    73.195,64 

 

           

 
1.4. De post "Overige materiële vaste activa" daalt ingevolge: 

 

           

  
a. Investeringen ten bedrage van €               0,00 

 

  
b. Afschrijvingen ten bedrage van €    -998.130,95 

 

  
c. Uitboeking ten bedrage van €    -332.242,37 (1)         

€ -1.330.373,32 
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1.5. De post "Activa in aanbouw" is gewijzigd wegens:            

  
a. Investeringen ten bedrage van € 84.800,05 (4)   
b. Overboeking ten bedrage van €          0,00 

 

        
€ 84.800,05 
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(1) Verkoop 5 huisjes Gemeente Laarne, Grondbeleid 
en Woningbouw  

 
-€ 543.778,37 

(2) Laadinfrastructuur elektrische wagens, kantoorgebouw    € 43.681,13 
 

(2) Vernieuwing verlichting, kantoorgebouw    € 25.277,50 
 

(3) Kantoorautomatisatie 
    

   € 24.236,14 
 

(3) Tijdsregistratie 
     

     € 3.255,30 
 

(3) Meubilair, kantoorgebouw 
    

   € 58.418,19 
 

(3) Draadmanden archief 
    

     € 6.668,57 
 

(4) Oud Gemeentehuis Serskamp, Grondbeleid en 
Woningbouw 

 
   € 82.978,70 

 

(4) Nieuw kantoorgebouw 
    

     € 1.821,35 
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2. De post "Financiële vaste activa" kent een toename van € 1.250,00  
door de toetreding van DDS tot de dienstverlenende vereniging  

Tussengemeentelijke Maatschappij voor Services (TMVS).   

3. De post "Vorderingen op meer dan één jaar" daalt met € 30.104,13.   
Het betreft een daling door de overboeking van de tranche die binnen  

het jaar vervalt van de lening toegestaan aan Fiber Invest met als  
einddatum 31 december 2024.            

4. De "Voorraden" zijn gestegen met € 281.296,10.  
De stijging is voornamelijk te verklaren door aankopen voor Vlietberg  

en Hoogveld, Dendermonde.            

 
De historiek van de voorraden onroerende goederen, bestemd voor  
verkoop, ziet er op31.12.2021 als volgt uit:  
  

         

    
2020 

  
2021 

 
toename + 

 

         
afname - 

 

 
Bedrijventerreinen € 3.314.273,54 € 3.408.436,63 € 94.163,09 

 

 
Grondbeleid en 

      

 
Woningbouw € 8.198.490,18 

 
€ 8.380.759,56 € 182.269,38 

 

 
Projecten € 0,00 

  
€ 4.863,63 

 
€ 4.863,63 

 

 
Totaal €11.512.763,72 

 
€11.794.059,82 € 281.296,10 

 

           

5. De post "Handelsvorderingen" stijgt met € 26.276,86 tot € 82.494,97.             

6. De post "Overige Vorderingen" stijgt met € 126.642,53 tot  
€ 376.715,67.  

 

 
Het bedrag omvat: nog te factureren sommen (€ 113.189,46),  
financieringsfonds groepsverzekering (€ 78.988,25), terug te vorderen  

belasting (€ 74.457,65), huurgelden (€ 62.031,01), de tranche 2022  
van het krediet toegestaan aan Fiber Invest(€ 30.104,13),  
te ontvangen btw (€ 7.903,66), voorschotten personeel (€ 4.069,90),  
terug te ontvangen personeelskosten (€ 3.820,81),  
nog te ontvangen intresten (€ 2.130,84) en diversen (€ 19,96).            

7. De posten "Geldbeleggingen" (€ 4.961.629,60) en "Liquide Middelen"  
(€ 7.926.799,18) zullen worden aangewend voor toekomstige  

projecten, voor de realisatie van de aangelegde provisies en andere  
activiteiten van de vereniging in de loop van de komende jaren.  
Het bedrag zal ook worden gebruikt ter betaling van onder meer  

de leveranciers, loon- en sociale verplichtingen.   
Er werd voornamelijk geopteerd voor een korte beleggingstermijn.            

8. De "Overlopende rekeningen"  (€ 44.426,39) omvatten voorafbetaalde  
kosten voor 2022 en ontvangen intresten op beleggingen.            
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B. Het "passief" van de maatschappij (of hoe het "actief" is gefinancierd)            

 
1. Het "Geplaatst Kapitaal" bedraagt € 865.050,00 en  

kent een daling van € 58.250,00 door de uittreding  

van aandeelhouder Gemeente Laarne.         

 
2. Er zijn geen "Uitgiftepremies".            

 
3. De "Herwaarderingsmeerwaarden" verminderen met  

€ 14.148,35 door de overboeking van het afgeschreven  

gedeelte van de meerwaarden naar de reserves.            

 
4. De "Reserves" nemen af met € 778.453,67.   

Deze daling is als volgt samengesteld:    
 

Uittreding aandeelhouder Gemeente Laarne      -€ 1.233.362,20 
     
Overboeking van het te belasten                          € 14.148,35 

gedeelte van de herwaarderingsmeerwaarden         
naar beschikbare reserves  

 

   
Onttrekking aan de beschikbare reserves –          -€ 67.860,73 

resultaat 2021     
Onttrekking aan de belastingvrije reserves –        -€ 52.254,46 
te belasten gedeelte van de herwaarderings- 

meerwaarde verkoop Nieuwdonk     
Belastingvrije reserves - gespreid te belasten      € 560.875,37 

meerwaarde verkoop 5 woningen Laarne 
   

   

 
5. De "Kapitaalsubsidies" nemen af met € 14.964,23   

Deze daling is het gevolg van de afschrijving van de  

subsidies volgens hetzelfde percentage als het materiële  
vaste activa waarop de subsidies betrekking hebben.            

 
6. De rubriek "Voorzieningen voor risico's en kosten" neemt af  

met € 333.493,78 ten gevolge van     
Besteding voorziening grote onderhouds-         -€ 249.056,39 

en herstellingswerken huurwoningen     
Besteding overige voorzieningen                       -€ 84.437,39 
industrieterreinen            

 
7. De rubriek "Uitgestelde Belastingen"  bedraagt € 648.414,73  

en heeft betrekking op het nog niet belaste gedeelte  

van de kapitaalsubsidies (€ 134.524,78) enerzijds en het nog   
niet belaste gedeelte van de gerealiseerde meerwaarde  
(€ 513.889,95) anderzijds.       

 
8. Er zijn geen "Schulden op meer dan één jaar".            

 
9. De "Schulden op ten hoogste één jaar" bedragen € 758.261,32  

en nemen af met  € 23.900,89.  Dit door een daling van de  
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handelsschulden (€ 50.421,61) en de overige schulden   
(€  12.087,63) enerzijds en een stijging van de  
sociale schulden (€ 38.186,84) en de belastingschulden  

(€ 421,51) anderzijds.            

 
10. De "Overlopende Rekeningen" bedragen € 241.131,80 en  

omvatten de vooraf ontvangen huurgelden (€ 124.561,80),  

de ontvangen subsidie in het kader van het klimaatproject  
(€ 115.000,00) en de reeds ontvangen bijdragen 

voor de hospitalisatieverzekering 2022 (€ 1.570,00). 

  

 

Het totaal van de balans bedraagt € 49.613.972,20 wat een  
daling inhoudt ten bedrage van € 942.791,12. 
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Deel II : De resultatenrekening 2021 
      

           

A. De kosten 
       

 
1. De bedrijfskosten nemen af van € 4.489.076,89 in 2020  

tot € 4.022.611,06 in 2021; hetgeen per saldo een  

verschil van € 466.465,83 betekent.   
Deze daling vindt zijn oorsprong in:            

  
A. Een daling van de post "Handelsgoederen" met  

€ 538.112,62.            

  
B. Een stijging van de post "Diensten en diverse goederen"  

met € 280.190,48; dit voornamelijk door de stijging    
van de kost onderhoud en herstellingen gebouwen.            

  
C. Een stijging van de post "Bezoldigingen en sociale lasten"  

met € 132.369,79.    
Enerzijds kent deze post een daling bij de algemene  

diensten door de overdracht van personeel naar Verko.    
Anderzijds kent deze post een stijging door de  

aanwerving van bijkomende ondersteunende profielen,    
alsook de aanwerving van profielen in het kader van     
de nieuwe activiteiten van DDS.   

In het laatste kwartaal ondergingen de bezoldigingen 
ook een indexaanpassing.            

  
D. Een daling van de "Afschrijvingen en  

waardeverminderingen op MVA" (€ 14.301,18).            

  
E. Een stijging van de "Waardeverminderingen  

op handelsvorderingen" (€ 25.000,00) ten gevolge  
van een faillissement van een huurder van het  
bedrijfsgebouw te Vantegem, Wetteren. 

   

           

  
F. De "Voorzieningen" kennen een daling van € 326.928,46  

door het boeken van bestedingen voor grote  

onderhouds- en herstellingswerken woningbouw en voor  
een juridisch geschil economische expansie. 

   

   
Er werden geen nieuwe voorzieningen aangelegd.            

  
G. Een daling van de "Andere bedrijfskosten" met € 24.683,84.    

De andere bedrijfskosten, ten bedrage van  

€ 141.291,47, vertegenwoordigen de kosten van de  
Jaarvergadering (€ 4.581,71) en diverse taksen waaronder 

voornamelijk afrekeningen onroerende voorheffing  
(€ 136.709,76). 

   

           

 
2. De "Financiële kosten" worden gevormd door negatieve  

rentes voor een totaal van €  1.694,52.            
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3. De "Belastingen" bedragen € 905,78.  

 

           

 
4. De gerealiseerde meerwaarde op de verkoop van 5 huizen  

aan de Gemeente Laarne wordt voor de spreiding van de  

fiscale taxatie overgeboekt naar de "Uitgestelde Belastingen"   
 (€ 186.958,46) en de "Belastingvrije Reserves" (€  560.875,37).       

 
5. Het "Totaal der Kosten" bedraagt € 4.773.045,19. 
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B. De opbrengsten 
       

           

 
1. De "Bedrijfsontvangsten" stijgen van € 4.467.426,33 in 2020  

tot € 4.606.795,60 in 2021,   
hetgeen per saldo een stijging van € 139.369,27 betekent.            

  
Deze stijging vindt zijn oorsprong in:            

  
A. Een daling van de post "Omzet" met € 122.762,55.    

Deze daling is voornamelijk te verklaren  
door een daling van de management- en     
administratiekosten voor de huisvuilverwerking  

vanwege de overdracht van personeel naar Verko.     
De omzet van de nieuwe activiteit van DDS bedraagt  

€ 100.676,25.            

  
B. De "wijziging in de voorraad" van de projecten  

Grondbeleid en Woningbouw en Economische  

Expansie daalt met € 566.193,16.            

  
C. Er zijn geen "Geproduceerde Vaste Activa".            

  
D. De post "Andere bedrijfsontvangsten" stijgt met € 80.491,15            

  
E. "Niet-recurrente bedrijfsopbrengsten" van € 747.833,83  

wegens de meerwaarde die gerealiseerd werd bij  
de verkoop van 5 woningen aan de Gemeente Laarne.            

 
2. De "Financiële opbrengsten" dalen van € 27.273,90 in 2020  

tot € 23.728,20 in 2021.            

 
3. De "Onttrekking aan de Uitgestelde Belastingen" bedraagt  

€ 22.406,20.            

 
4. De "Onttrekking aan de Belastingvrije Reserves" bedraagt  

€ 52.254,46.            

 
5. Het "Totaal der Opbrengsten" bedraagt € 4.705.184,46.            

C. Het resultaat van het boekjaar bedraagt een verlies van € 67.860,73 en zal,  
onder voorbehoud van goedkeuring door de Algemene Vergadering,  
cfr. de statuten worden vereffend door een onttrekking aan de reserves. 
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1. Sinds het afsluiten van het boekjaar heeft de Raad van Bestuur  
geen kennis gekregen van feiten die aan de intercommunale  

een ernstig nadeel kunnen berokkenen.      

       
Dendermonde, 9 maart 2022 

 

           

       
Kris Dooms 

   

       
Algemeen Directeur 

 

 
 

 
De Algemene Vergadering besluit het financieel verslag met voorstel van 

winstverdeling met betrekking tot het boekjaar 2021 goed te keuren.  Een exemplaar 
van de jaarrekening 2021 wordt aan onderhavig verslag gehecht.  
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4.3. Verslag van de Revisor 
 

“ 

VERSLAG VAN DE COMMISSARIS 
AAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN 

 
Intercommunale vereniging voor ruimtelijke ordening en de  

sociaal - economische ontwikkeling van het arrondissement Dendermonde 

“ Dender, Durme en Schelde “ 
 

Verkort D.D.S. 
Intergemeentelijk Samenwerkingsverband 

 

OVER HET BOEKJAAR 
AFGESLOTEN OP 31 DECEMBER 2021 

 
In het kader van de wettelijke controle van de jaarrekening van het Intergemeentelijk 
Samenwerkingsverband  D.D.S.  leggen wij u ons commissarisverslag voor. Het 

verslag omvat ons oordeel over de controle van de jaarrekening alsook onze 
bevindingen betreffende de overige door de wet- en regelgeving gestelde vereisten. 

Dit vormt een geheel en is ondeelbaar. 
 
Wij werden in onze hoedanigheid van commissaris benoemd door de algemene 

vergadering van 11 juni 2019, overeenkomstig het voorstel van het bestuursorgaan. 
Het huidige mandaat zal eindigen op datum van de algemene vergadering, 

beraadslagend over de jaarrekening van boekjaar 2021. Wij voeren de wettelijke 
controle van de jaarrekening van het Intergemeentelijk Samenwerkingsverband 
D.D.S. reeds  gedurende 21 opeenvolgende boekjaren uit. 

 
 

Verslag over de jaarrekening 
 

Oordeel zonder voorbehoud 
 
Wij hebben de wettelijke controle uitgevoerd van de jaarrekening van het 

Intergemeentelijk Samenwerkingsverband  D.D.S.  ( omvattende de balans op 31 
december 2021,  de resultatenrekening afgesloten op die datum en de toelichting )  

met een balanstotaal van € 49.613.972, 20  en waarvan de resultatenrekening 
afsluit met een verlies van het boekjaar van € - 67.860, 73 .   
 

Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van het vermogen en de 
financiële toestand van het Intergemeentelijk Samenwerkingsverband D.D.S.  per 

31 december  2021, alsook van de resultaten over het boekjaar dat op die datum  
afgesloten is, in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde 
boekhoudkundig referentiestelsel. 

 
Basis voor het oordeel zonder voorbehoud  

 
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens de internationale controlestandaarden 
( ISA’s ) zoals van toepassing in België. Onze verantwoordelijkheden, voortvloeiend 

uit deze standaarden, zijn verder beschreven in dit verslag. 
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Wij hebben alle deontologische regels, relevant voor de controle van een jaarrekening 
in België, nageleefd, met inbegrip van deze met betrekking tot de onafhankelijkheid. 

 
Het bestuursorgaan en haar vertegenwoordigers hebben de voor onze controle 
vereiste ophelderingen en inlichtingen verschaft. 

 
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en 

geschikt is als basis voor ons oordeel. 
 
Verantwoordelijkheden van het bestuursorgaan voor het opstellen van de 

jaarrekening  
 

Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen van de jaarrekening die 
een getrouw beeld geeft in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde 

boekhoudkundig referentiestelsel. Het bestuursorgaan is tevens verantwoordelijk 
voor het implementeren van de interne beheersing die het noodzakelijk acht voor het 
opstellen van de jaarrekening, die geen afwijking van materieel belang bevat als 

gevolg  van fraude of van fouten. 
 

Bij het opstellen van de jaarrekening dient het bestuursorgaan  de mogelijkheid van 
de dienstverlenende vereniging in te schatten om de continuïteit te handhaven, de 
aangelegenheden, indien van toepassing, die met continuïteit verband houden toe te 

lichten en eveneens de continuïteitsveronderstelling te gebruiken, tenzij het 
bestuursorgaan het voornemen heeft om de dienstverlenende vereniging  te 

liquideren of om de bedrijfsactiviteiten te beëindigen.  
 
Verantwoordelijkheden van de commissaris voor de controle van de 

jaarrekening  
 

Onze doelstelling is het verkrijgen van een redelijke mate van zekerheid over de 
vraag of de jaarrekening als geheel  geen afwijking van materieel belang bevat, 
ingevolge fraude of fouten , en het uitbrengen van een commissarisverslag waarin 

ons oordeel is opgenomen. 
Een redelijke mate van zekerheid is een hoog niveau van zekerheid , maar is geen 

garantie dat een controle, uitgevoerd overeenkomstig de ISA’s , altijd een afwijking 
van materieel belang ontdekt wanneer die zou bestaan. 
Afwijkingen kunnen zich voordoen als gevolg van fraude of fouten en worden als van 

materieel belang beschouwd indien redelijkerwijs kan worden verwacht dat zij, 
individueel of gezamenlijk, de economische beslissingen van gebruikers van de 

jaarrekening beïnvloeden. 
 
Bij de uitvoering van onze werkzaamheden leven wij het wettelijk, reglementair en 

normatief kader dat van toepassing is op de controle van de jaarrekening in België 
na. Een wettelijke controle biedt evenwel geen zekerheid over de toekomstige 

levensvatbaarheid van de dienstverlenende vereniging, noch over de efficiëntie of de 
doeltreffendheid waarmee het bestuursorgaan de bedrijfsvoering ter hand genomen 
heeft of zal nemen. 

 
Bij een controle uitgevoerd overeenkomstig de ISA’ s, passen wij een professionele 

oordeelsvorming toe en handhaven wij een professioneel - kritische instelling 
gedurende de controle. 
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Verder voeren wij tevens de volgende werkzaamheden uit : 
 

• Het identificeren en inschatten van het risico dat de jaarrekening een afwijking 
van materieel belang  bevat ingevolge fraude of fouten ; het plannen en 
uitvoeren van controlewerkzaamheden, die inspelen op deze risico’s ; het 

verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis voor 
ons oordeel. 

Het risico van het niet detecteren van een van materieel belang zijnde afwijking 
is groter indien die afwijking het gevolg is van fraude dan indien zij het gevolg 
is van fouten, omdat bij fraude sprake kan zijn van samenspanning, valsheid 

in geschrifte, het opzettelijk nalaten om transacties vast te leggen, het 
opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne 

beheersing ; 
• Het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing teneinde richting te geven 

aan de te plannen werkzaamheden, zonder daarbij een oordeel te geven over 
de effectiviteit van de interne beheersing ; 

• Het beoordelen van de geschiktheid van de door het bestuursorgaan 

gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en van de gemaakte 
schattingen evenals de daarop betrekking hebbende toelichtingen ; 

• Het concluderen of de door het bestuursorgaan gehanteerde 
continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar is, en het concluderen, op basis van 
de verkregen controle-informatie, of er een onzekerheid van materieel belang 

bestaat met betrekking tot gebeurtenissen of omstandigheden die significante 
twijfel kunnen doen ontstaan over de mogelijkheid om de continuïteit te 

handhaven. Indien wij concluderen dat er een onzekerheid van materieel 
belang bestaat, zijn wij ertoe gehouden om de aandacht in ons 
commissarisverslag te vestigen op de daarop  betrekking hebbende 

toelichtingen in de jaarrekening, of , indien deze toelichtingen inadequaat zijn, 
om ons oordeel aan te passen. Onze conclusies zijn gebaseerd op controle-

informatie die verkregen is tot de datum van ons commissarisverslag. 
Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe leiden 
dat de continuïteit niet langer kan gehandhaafd blijven ; 

• Het evalueren van de algehele presentatie, de structuur en de inhoud van de 
jaarrekening en van de vraag of de jaarrekening de onderliggende transacties 

en gebeurtenissen weergeeft op een wijze die leidt tot een getrouw beeld. 
 
Wij communiceren met het bestuursorgaan onder meer over de geplande reikwijdte 

en timing van de controle en over de significante controlebevindingen, waaronder 
eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing. 

 
Overige door wet- en regelgeving gestelde eisen 
 

Verantwoordelijkheden van het bestuursorgaan  
 

Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen en de inhoud van het 
jaarverslag, het naleven van de wettelijke en bestuursrechtelijke voorschriften die 
van toepassing zijn op het voeren van de boekhouding, alsook voor het naleven van 

het Decreet en van de statuten van de dienstverlenende vereniging.  
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Verantwoordelijkheden van de commissaris  
 

In het kader van ons mandaat en overeenkomstig de bijkomende norm bij de in 
België van toepassing zijnde internationale auditstandaarden (ISA’s), is het onze 
verantwoordelijkheid om, in alle van materieel belang zijnde opzichten, het 

jaarverslag en de naleving van bepaalde voorschriften uit het Decreet en de statuten 
te verifiëren  en hierover verslag uit te brengen.  

 
Aspecten betreffende het jaarverslag  
 

Na het uitvoeren van specifieke  werkzaamheden zijn wij van oordeel dat dit 
jaarverslag overeenstemt met de jaarrekening over hetzelfde boekjaar. 

 
Vermelding betreffende de sociale balans  

 
De sociale balans, neer te leggen bij de Nationale Bank van België, bevat zowel qua 
vorm als qua inhoud alle voorgeschreven inlichtingen en bevat geen van materieel 

belang zijnde inconsistenties ten aanzien van de informatie waarover wij beschikken 
in het kader van onze opdracht.  

 
Vermeldingen betreffende de onafhankelijkheid  
 

Wij hebben geen opdrachten verricht die onverenigbaar zijn met de wettelijke 
controle van de jaarrekening en zijn in de loop van ons mandaat onafhankelijk 

gebleven tegenover de dienstverlenende verenging. 
 
Andere vermeldingen  

 
Onverminderd formele aspecten van ondergeschikt belang, werd de boekhouding 

gevoerd in overeenstemming met de in België van toepassing zijnde wettelijke en 
bestuursrechtelijke voorschriften. 
 

Wij dienen u geen verrichtingen of beslissingen mede te delen die in overtreding met 
de statuten of  het Decreet gedaan of genomen. 

 
 
 

 
 

Keerbergen,   25 mei  2022    Dominique Vaes 
        Bedrijfsrevisor” 
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4.4. Vaststelling van de Jaarrekening 2021 
 

Gelet op de door de Raad van Bestuur voorgelegde Jaarrekening per 31.12.2021; 
 

Gelet op het verslag van de Raad van Bestuur en de Revisor; 

 
Besluit de Algemene Vergadering bijgevoegde jaarrekening per 31.12.2021 goed te 

keuren en de elektronische versie van de jaarrekening, over te maken aan de 
Agentschap Binnenlands Bestuur binnen de voorgeschreven termijn van 20 dagen.  

 

Een digitale versie is beschikbaar op www.dds-streekregisseurs.be 
(onder jaarverslag bij downloads). 

 
4.5. Bestemming van het resultaat 

 
Het resultaat van het boekjaar bedraagt een verlies van € 67.860,73 en zal, onder 
voorbehoud van goedkeuring door de door de Algemene Vergadering, cfr. de statuten 

worden vereffend door een onttrekking aan de reserves.  
 

5. Kwijting aan bestuurders en Revisor voor de uitoefening van hun opdracht tijdens 
het boekjaar 2021 
 

5.1. De Algemene Vergadering geeft met algemene stemmen kwijting aan de 
bestuurders voor de daden van toezicht, gesteld tijdens en met betrekking tot 

het boekjaar 2021. 
 
5.2. De Algemene Vergadering geeft met algemene stemmen kwijting aan de 

Revisor voor de daden van toezicht, gesteld tijdens en met betrekking tot het 
boekjaar 2021. 

 
6. Goedkeuring van de nieuwe statuten van DDS 
 

Gelet op de statuten van de dienstverlenende vereniging D.D.S., voor het laatste 
aangepast en gecoördineerd ingevolge beslissing van de Buitengewone Algemene 

Vergadering van 14 oktober 2019; 
 
Gelet op de uitnodigingsbrief aan de deelnemers, bij aangetekend schrijven 

toegezonden op 16 maart 2022, vergezeld van de verantwoordingsnota en de tekst;  
 

Gelet op de goedkeuring tijdens de Algemene Vergadering van 6 december 2021 
betreffende de uittreding van Laarne uit de IGS DDS; 
 

Gelet op de wetswijziging van 27 juni 2021 betreffende de KDV; 
 

Gelet op de beslissing genomen door de Raad van Bestuur van 25 augustus 2021; 
 
Gelet op het schrijven van de Algemene Administratie van Financiën op 7 december 

2021; 
 

Gelet op de modernisering van de statuten, in overeenstemming met het Decreet 
Lokaal Bestuur, alsook in overeenstemming met de andere dienstverlenende 

intergemeentelijke samenwerkingsverbanden. 

http://www.streekregisseurs.be/
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Gelet op de goedkeuring van de Raad van Bestuur van 20 januari 2022; 

 
Gelet op het goedkeuringsbesluit ter zaken, genomen door de bevoegde organen van 
de deelnemers: 

 
Gemeente Berlare    gemeenteraad van 09 mei 2022 

Gemeente Buggenhout   gemeenteraad van 19 mei 2022 
Stad Dendermonde   gemeenteraad van 10 mei 2022 
Gemeente Hamme    gemeenteraad van 27 april 2022 

Gemeente Lebbeke   gemeenteraad van 24 mei 2022 
Gemeente Wetteren   gemeenteraad van 19 april 2022 

Gemeente Wichelen   gemeenteraad van 24 mei 2022 
Gemeente Zele    gemeenteraad van 02 juni 2022 

 
Heeft de directie, samen met meester Rasschaert en onze eigen interne jurist, de 
statuten geanalyseerd en worden onderstaande wijzigingen voorgesteld.   

 
De Algemene Vergadering besluit de statutenwijziging zoals hieronder voorgesteld, 

goed te keuren. 
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Onderstaand worden de aanpassingen aan de gecoördineerde statuten artikelsgewijs 
voorgesteld. Onder “Huidig artikel” wordt het bestaande artikel opgenomen, zoals 

opgenomen in de laatst gecoördineerde statuten van 14 oktober 2019.  Onder “Nieuw 
artikel” wordt het nieuw voorgestelde artikel opgenomen. 
 

HOOFDSTUK I. NAAM, DEELNEMERS, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, 
BESTAANSDUUR EN VORM. 

 
Artikel 1 
Artikel 1 wordt gewijzigd. 

 
Huidig artikel 1 

Artikel 1. Naam van de vereniging. 
 

Er wordt bij onderhavige akte, tussen de verschijnende partijen een 
dienstverlenende vereniging opgericht onder de naam : Intercommunale 
Vereniging voor de Ruimtelijke Ordening en de Sociaal – Economische 

Ontwikkeling van het arrondissement Dendermonde, “DENDER, DURME en 
SCHELDE”, afgekort “D.D.S.” Zij is de voortzetting van de intercommunale 

vereniging met dezelfde naam, opgericht op 25 april 1970 en waarvan de 
bestaansduur werd verlengd op 8 december 1998 voor een termijn van dertig 
jaar. 

 
De vereniging wordt beheerst door het Decreet van zes juli tweeduizend en 

één, hierna genoemd “de vereniging”. 
 
De vereniging heeft rechtspersoonlijkheid ingevolge het Decreet van zes juli 

tweeduizend en één. 
 

De verbintenissen van de vereniging hebben geen handelskarakter. 
 
Nieuw artikel 1  

Artikel 1. Naam van de vereniging. 
 

Er wordt bij onderhavige akte, tussen de verschijnende partijen een 
dienstverlenende vereniging opgericht onder de naam : “DENDER, DURME en 
SCHELDE”, afgekort “DDS”. Zij is de voortzetting van de intercommunale 

vereniging “Intercommunale Vereniging voor de Ruimtelijke Ordening en de 
Sociaal – Economische Ontwikkeling van het arrondissement Dendermonde, 

“DENDER, DURME en SCHELDE”, afgekort “D.D.S.”, opgericht op 25 april 1970, 
waarvan de bestaansduur werd verlengd op 8 december 1998 voor een termijn 
van dertig jaar en waarvan de bestaansduur werd verlengd op 9 december 

2019 voor een termijn van vijftien jaar. 
 

De vereniging wordt beheerst door Deel 3, Titel 3 van het Decreet van 22 
december 2017 over het lokaal bestuur, hierna genoemd “de vereniging”. 
 

De vereniging heeft rechtspersoonlijkheid ingevolge het Decreet van 22 
december 2017 over het lokaal bestuur. 

 
De verbintenissen van de vereniging hebben geen handelskarakter. 
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Artikel 2 
Artikel 2 wordt niet gewijzigd. 

 
Artikel 3 
Artikel 3 wordt gewijzigd. 

 
Huidig artikel 3 

Artikel 3. Maatschappelijke zetel 
 
De maatschappelijke zetel van de vereniging is gevestigd te Dendermonde, 

Bevrijdingslaan, 201. De zetel van de vereniging mag bij gewoon besluit van 
de Algemene Vergadering worden overgebracht naar een andere plaats, doch 

steeds op het grondgebied van één der deelnemende gemeenten en in een 
gebouw dat haarzelf of één der deelgenoten, toebehoort. De Raad van Bestuur 

zorgt voor de bekendmaking van het besluit terzake, in de Bijlage tot het 
Belgisch Staatsblad. 
 

De vereniging mag één of meer exploitatiezetels vestigen. 
 

Nieuw artikel 3 
Artikel 3. Maatschappelijke zetel 
 

De maatschappelijke zetel van de vereniging is gevestigd te Dendermonde, 
Bevrijdingslaan, 201. De zetel van de vereniging mag bij gewoon besluit van 

de Algemene Vergadering worden overgebracht naar een andere plaats, doch 
steeds op het grondgebied van één der deelnemende gemeenten en in een 
gebouw dat haarzelf of één der deelgenoten, toebehoort. De Raad van Bestuur 

zorgt voor de bekendmaking van het besluit terzake, in de Bijlagen bij het 
Belgisch Staatsblad. 

 
De vereniging mag één of meer exploitatiezetels vestigen. 

 

Artikel 4 
Artikel 4 wordt gewijzigd. 

 
Huidig artikel 4 

Artikel 4. Bestaansduur. 

 
“De duur van de dienstverlenende vereniging wordt verlengd met een termijn 

van 15 jaar, namelijk tot 10 november 2034.  
 
Conform de bepalingen van het artikel 423 van het decreet Lokaal Bestuur van 

22 december 2017 kan de dienstverlenende vereniging telkens verlengd 
worden met een termijn van hoogstens 18 jaar.” 

 
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. Deze beslissing 

wordt gevoegd bij het verslag van de Algemene Vergadering. 
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De deelnemers die niet wensen te verlengen moeten de door hen aangegane 
verbintenissen naleven, maar zijn voor het overige, naar aanleiding van het 

enkele feit van hun uittreding wegens niet-verlenging, geen schadevergoeding 
verschuldigd. De drie laatste leden van artikel 37 van het Decreet van 6 juli 
tweeduizend en één zijn op hen van toepassing. 

 
De deelnemers die nalaten over de verlenging te beslissen of hun beslissing 

mede te delen, worden geacht verder deel uit te maken van de vereniging. 
 
De vereniging mag slechts verbintenissen aangaan voor een termijn die haar 

bestaansduur overschrijdt, indien deze verbintenissen kunnen nagekomen 
worden door haar inkomsten, reserves, vast beloofde toelagen of 

voorafgaandelijk geplaatste kapitalen. 
 

Nieuw artikel 4  
Artikel 4. Bestaansduur. 
 

De vereniging werd opgericht op 25 april 1970 voor een termijn van dertig 
jaren. 

 
De bestaansduur van de vereniging werd op 8 december 1998 verlengd voor 
een termijn van dertig jaren, ingaande op 25 april 2000. 

 
De bestaansduur van de vereniging werd op 9 december 2019 verlengd voor 

een termijn van vijftien jaren, namelijk tot 10 november 2034. 
 
Conform de bepalingen van het artikel 423 van het Decreet van 22 december 

2017 over het lokaal bestuur kan de vereniging telkens verlengd worden met 
een termijn van hoogstens 18 jaar. 

 
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. Deze beslissing 

wordt gevoegd bij het verslag van de Algemene Vergadering. 
 
De deelnemers die niet wensen te verlengen moeten de door hen aangegane 

verbintenissen naleven, maar zijn voor het overige, naar aanleiding van het 
enkele feit van hun uittreding wegens niet-verlenging, geen schadevergoeding 

verschuldigd. Artikel 425, vierde en vijfde lid van het Decreet van 22 december 
2017 over het lokaal bestuur zijn op hen van toepassing. 
 

De deelnemers die nalaten over de verlenging te beslissen of hun beslissing 
mede te delen, worden geacht verder deel uit te maken van de vereniging. 

 
De vereniging mag slechts verbintenissen aangaan voor een termijn die haar 
bestaansduur overschrijdt indien deze verbintenissen kunnen nagekomen 

worden door haar inkomsten, reserves, vast beloofde toelagen of 
voorafgaandelijk geplaatste kapitalen. 

 
Als de duur van de vereniging verstrijkt in de loop van het jaar waarin de 

verkiezingen voor een algehele vernieuwing van de gemeenteraden worden 
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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 bestaansduur verlengd. 
 
HOOFDSTUK II. 

 
Huidig Hoofdstuk II : HOOFDSTUK II. DOEL VAN DE VERENIGING 

Nieuw Hoofstuk II : HOOFDSTUK II. DOEL EN VOORWERP VAN DE 
VERENIGING 
 

Artikel 5  
Er wordt een nieuw artikel 5 ingevoegd.  Het huidige artikel 5 wordt hernummerd tot 

het nieuwe artikel 6. 
 

Nieuw artikel 5 
Artikel 5. Doel van de vereniging 
 

De vereniging heeft als doel om bij te dragen aan de ontwikkeling en de 
bevordering van het leven, wonen en werken binnen het werkingsgebied van 

de vereniging. 
 
Artikel 6 

Het huidige artikel 5 wordt hernummerd tot het nieuwe artikel 6 en wordt 
gewijzigd. 

 
Huidig artikel 5 

Artikel 5. Doel van de vereniging 

 
De vereniging heeft tot doel het bevorderen van de sociaal-economische 

ontwikkeling van het arrondissement Dendermonde met name door : 
 

1. De ruimtelijke ordening : door het opstellen van structuurplannen, 

ruimtelijke uitvoeringsplannen, natuurontwikkelingsplannen, 
mobiliteitsplannen en soortgelijke. 

2. De economische, recreatieve en culturele ontwikkeling van het 
arrondissement door : 
2.1. de studie ervan; de promotie ervan; het opstellen van de plannen 

ervoor; het vervullen van de administratieve formaliteiten ervoor; 
de uitvoering ervan; de financiering ervan. 

2.2. het benaarstigen van de uitbreiding van de bestaande nijverheids 
-, handels -, en ambachtsbedrijven, het vestigen van nieuwe 
ondernemingen, het benaarstigen van de recreatieve en culturele 

infrastructuur door : het bestemmen, verwerven, uitrusten en 
bouwrijp maken van terreinen, het bouwen of aanpassen van 

nijverheidsinrichtingen of gebouwen met een recreatieve of 
culturele inslag, het in concessie geven, erfpacht geven, 
verhuren, huren of leasen van zelfde terreinen en gebouwen van 

of aan natuurlijke of rechtspersonen mits de voorwaarde ze te 
gebruiken waarvoor ze werden opgericht. 

2.3.  het grondbeleid en de huisvesting door het bestemmen, 
verwerven, ruilen, vervreemden, in huur geven van gronden en 

het bouwen, vervreemden, verwerven, verhuren van woningen;  
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3. Het beheer van onroerende goederen, het verlenen van technische en 
administratieve bijstand met betrekking tot de inzameling, de overslag 

en de verwerking van afval met de daarbij horende randactiviteiten ten 
behoeve van de aangesloten opdrachthoudende vereniging Verko. 

4. Alle initiatieven die rechtstreeks verband houden met de sociaal-

economische, recreatieve of culturele ontwikkeling van het 
arrondissement. De vereniging verwezenlijkt zijn doel hetzij zelf, hetzij 

in samenwerking met elk ander openbaar of particulier organisme 
rekening houdende met de wettelijke bepalingen dienaangaande. 

 

Nieuw artikel 6 
Artikel 6. Voorwerp van de vereniging 

 
De vereniging streeft de beoogde doelstelling(en) na, met name door : 

 
1. De ruimtelijke ordening: door het opstellen van ruimtelijke 

beleidsplannen, ruimtelijke uitvoeringsplannen, 

natuurontwikkelingsplannen, mobiliteitsplannen en soortgelijke. 
 

2. De economische, recreatieve en culturele ontwikkeling van het 
werkingsgebied door : 
2.1. de studie ervan; de promotie ervan; het opstellen van de plannen 

ervoor; het vervullen van de administratieve formaliteiten ervoor; 
de uitvoering ervan; de financiering ervan. 

2.2. het benaarstigen van de uitbreiding van de bestaande nijverheids 
-, handels -, en ambachtsbedrijven, het vestigen van nieuwe 
ondernemingen, het benaarstigen van de recreatieve en culturele 

infrastructuur door : het bestemmen, verwerven, uitrusten en 
bouwrijp maken van terreinen, het bouwen of aanpassen van 

nijverheidsinrichtingen of gebouwen met een recreatieve of 
culturele inslag, het in concessie geven, erfpacht geven, 
verhuren, huren of leasen van zelfde terreinen en gebouwen van 

of aan natuurlijke of rechtspersonen mits de voorwaarde ze te 
gebruiken waarvoor ze werden opgericht. 

2.3.  het grondbeleid en de huisvesting door het bestemmen, 
verwerven, ruilen, vervreemden, in huur geven van gronden en 
het bouwen, vervreemden, verwerven, verhuren van woningen;  

 
3. Het beheer van onroerende goederen, het verlenen van technische en 

administratieve bijstand met betrekking tot de inzameling, de overslag 
en de verwerking van afval met de daarbij horende randactiviteiten ten 
behoeve van de aangesloten opdrachthoudende vereniging VERKO. 

 
4. Alle initiatieven die rechtstreeks verband houden met de sociaal-

economische, recreatieve of culturele ontwikkeling van het 
werkingsgebied. De vereniging verwezenlijkt zijn doel hetzij zelf, hetzij 
in samenwerking met elk ander openbaar of particulier organisme 

rekening houdende met de wettelijke bepalingen dienaangaande. 
 

5. Te kunnen ageren als kenniscentra onder de vorm van een zogenaamde 
“zelfstandige groepering van personen” zoals beoogd in art. 44, §2bis 

Wbtw, waardoor diensten kunnen worden verstrekt aan derde partijen 



27 

 

als ook aan leden-gemeenten-deelnemers van de vereniging die 
handelingen verstrekken die buiten het btw-gebied vallen of 

handelingen verstrekken die hoofdzakelijk door art. 44 §§ 1 & 2 Wbtw 
zijn vrijgesteld. Deze diensten zijn door de leden-deelnemers direct 
nodig voor hun niet btw-activiteiten en hun vrijgestelde activiteiten 

zoals boven genoemd. Indien de vereniging ook diensten zou verrichten 
aan derden personen vertegenwoordigen de handelingen verricht aan 

de leden van de zelfstandige groepering van personen door de 
vereniging een overwegend deel van de dienstactiviteiten van de 
vereniging en dienen deze diensten ook op kostenbasis te verlopen. 

 
Overeenkomstig artikel 472 van het Decreet van 22 december 2017 over het 

lokaal bestuur kan de vereniging deelnemen in publiekrechtelijke en 
privaatrechtelijke rechtspersonen die zelf niet de rechtsvorm van een 

dienstverlenende of opdrachthoudende vereniging hebben aangenomen, voor 
zover het maatschappelijk doel van die publiekrechtelijke of privaatrechtelijke 
rechtspersoon overeenstemt met de hoger genoemde doelstellingen en voor 

zover de wetgeving op de overheidsopdrachten wordt nageleefd. De in artikel 
472 van het Decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur genoemde 

voorwaarden zijn van toepassing. 
 
HOOFDSTUK III. HET KAPITAAL, DE DEELNEMERS EN HUN INBRENG EN 

VERBINTENISSEN 
 

Artikel 7 
Het huidige artikel 6 wordt hernummerd tot het nieuwe artikel 7 en wordt 
gewijzigd. 

 
Huidig artikel 6 

Artikel 6. Kapitaal. 
 
Het kapitaal van de vereniging bedraagt één miljoen twee en tachtig duizend 

negenhonderd vijftig Euro (€ 1.082.950).  
 

Het vast kapitaal van de vereniging bedraagt honderd vijfentwintig duizend 
Euro (€ 125.000). 
 

Het kapitaal is samengesteld uit ondeelbare aandelen op naam. Alle aandelen 
zijn genummerd en ingeschreven in het register van de vereniging zoals 

bepaald in het artikel 63 van het Decreet van 6 juli 2001. 
 
De aandelen  hebben een nominale waarde van vijfentwintig Euro (€ 25) 

 
Nieuw artikel 7 

Artikel 7. Kapitaal. 
 
Het vast kapitaal van de vereniging bedraagt honderd vijfentwintig duizend 

Euro (€ 125.000). Boven het bedrag van het vaste kapitaal, kan het kapitaal 
van de vereniging veranderen, in functie van de evolutie van het aantal 

deelnemers en de omvang van hun deelneming (in het bijzonder door 
toetredingen, uittredingen en/of uitsluitingen).  
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Het kapitaal is samengesteld uit ondeelbare aandelen op naam. Alle aandelen 
zijn genummerd en ingeschreven in het register van de vereniging zoals 

bepaald in het artikel 451 van het Decreet van 22 december 2017 over het 
lokaal bestuur. 
 

De aandelen hebben een nominale waarde van vijfentwintig Euro (€ 25) elk. 
 

Artikel 8 
Het huidige artikel 7 wordt hernummerd tot het nieuwe artikel 8 en wordt 
gewijzigd. 

 
Huidig artikel 7 

Artikel 7. Soorten aandelen 
 

Er worden drie reeksen van aandelen gevormd : 
 
A – aandelen : toegekend aan de gemeenten; 

F – aandelen : toegekend aan de opdrachthoudende vereniging Verko. 
 

Nieuw artikel 8 
Artikel 8. Soorten aandelen 
 

Er worden drie soorten van aandelen gevormd : 
 

A-aandelen : toegekend aan de gemeenten; 
F-aandelen : toegekend aan de Opdrachthoudende Vereniging VERKO; 
S-aandelen : kunnen worden toegekend aan andere deelnemers die toetreden 

en die geen gemeente zijn. 
 

Artikel 9 
Het huidige artikel 8 wordt hernummerd tot het nieuwe artikel 9 en wordt 
gewijzigd. 

 
Er wordt een nieuwe paragraaf ingevoegd, met name “§ 1. Algemeen”. 

§ 1 van huidig artikel 8 wordt hernomen onder § 2 van nieuw artikel 9 en wordt 
gewijzigd. 
§ 2 van huidig artikel 8 wordt hernomen onder § 3 van nieuw artikel 9 en wordt 

gewijzigd. 
Er wordt een nieuwe paragraaf ingevoegd, met name “§ 4. De S-aandelen”. 

Er wordt een nieuwe paragraaf ingevoegd, met name “§ 5. Toename of afname van 
aantal aandelen” 
 

Huidig artikel 8 
Artikel 8. Inschrijving op en wijze van volstorting van de aandelen 

 
§ 1. De A – aandelen. 
 

Op deze aandelen is als volgt ingeschreven : 
 

1. De gemeente Berlare : tweeduizend vijfhonderd drie en tachtig (2.583) 
aandelen, van nummer één (1) tot en met tweeduizend vijfhonderd drie 
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en tachtig (2.583) of  vier en zestig duizend vijfhonderd vijf en zeventig 
Euro ( € 64.575); 

2. De gemeente Buggenhout : tweeduizend zeshonderd negentig aandelen 
(2.690), van nummer tweeduizend vijfhonderd vier en tachtig (2.584) 
tot en met vijfduizend tweehonderd drie en zeventig (5.273) of zeven 

en zestig duizend tweehonderd vijftig Euro (€ 67.250); 
3. De stad Dendermonde : achtduizend zevenhonderd twee en negentig 

aandelen (8.792), van nummer vijfduizend tweehonderd vier en 
zeventig (5.274) tot en met nummer veertienduizend en vijf en zestig 
(14.065) of tweehonderd negentien duizend achthonderd Euro (€ 

219.800); 
4. De gemeente Hamme : vierduizend vijfhonderd twee en vijftig aandelen 

(4.552), van nummer veertienduizend en zes en zestig (14.066) tot en 
met nummer achttienduizend zeshonderd zeventien (18.617) of 

honderd dertienduizend achthonderd Euro (€ 113.800); 
5. De gemeente Laarne : tweeduizend driehonderd dertig aandelen 

(2.330), van nummer achttienduizend zeshonderd achttien (18.618) tot 

en met nummer twintigduizend negenhonderd zeven en veertig 
(20.947) of achtenvijftig duizend tweehonderd vijftig Euro (€ 58.250); 

6. De gemeente Lebbeke : drieduizend zeshonderd zeven en negentig 
aandelen (3.697), van nummer twintigduizend negenhonderd acht en 
veertig (20.948) tot en met nummer vierentwintig duizend zeshonderd 

vier en veertig (24.644) of tweeënnegentig duizend vierhonderd vijf en 
twintig Euro (€ 92.425); 

7. De gemeente Wetteren : vijfduizend en vijf en twintig aandelen (5.025), 
van nummer vierentwintig duizend zeshonderd vijf en veertig (24.645) 
tot en met negen en twintig duizend zeshonderd negen en zestig 

(29.669) of honderd vijf en twintig duizend zeshonderd vijf en twintig 
Euro (€ 125.625); 

8. De gemeente Wichelen : tweeduizend tweehonderd vijf en dertig 
aandelen (2.235), van nummer negen en twintig duizend zeshonderd 
zeventig (29.670) tot en met één en dertig duizend negenhonderd en 

vier (31.904) of vijf en vijftig duizend achthonderd vijf en zeventig Euro 
(€ 55.875); 

9. De gemeente Zele : vierduizend en acht en twintig aandelen (4.028), 
van nummer één en dertig duizend negenhonderd en vijf (31.905) tot 
en met nummer vijf en dertig duizend negenhonderd twee en dertig 

(35.932) of  honderdduizend zevenhonderd Euro (€ 100.700); 
 

Deze aandelen zijn volstort. 
 
Het kapitaal dat oorspronkelijk door de gemeenten Berlare, Buggenhout, 

Dendermonde, Hamme, Laarne, Lebbeke, Wetteren, Wichelen en Zele werd 
onderschreven, werd berekend op basis van het aantal inwoners van deze 

gemeenten op één en dertig december negentienhonderd zes en zeventig. 
Rekening moet worden gehouden met de fusie van gemeenten op één januari 
negentienhonderd zeven en zeventig. 

 
Ingeval van aangroei van de bevolking in volledige schijven van vijf procent, 

past de Algemene Vergadering opnieuw het bedrag aan van het door de 
gemeente(n) onderschreven kapitaal. 
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§ 3. De F – aandelen. 
 

Op deze aandelen werd als volgt ingeschreven : 
 

10.Verko, intergemeentelijk samenwerkingsverband : duizend aandelen 

(1.000), van nummer twee en veertig duizend drie honderd negentien 
(42.319) tot en met nummer drie en veertig duizend driehonderd 

achttien (43.318) of vijf en twintig duizend Euro (€ 25.000,00). 
 
Deze aandelen zijn volstort ten bedrage van achtduizend vijfhonderd Euro (€ 

8.500). 
Het saldo zal opgevraagd worden bij besluit van de Raad van Bestuur van 

D.D.S., in één of meerdere schijven. 
 

Tengevolge deze kapitaalsonderschrijving doet Verko beheersoverdracht 
inzake het beheer van de onroerende goederen en het verlenen van technische 
en administratieve bijstand met betrekking tot de inzameling, de overslag en 

de verwerking van afvalstoffen met de daarbij horende randactiviteiten.  
 

Dientengevolge zullen periodiek de kosten van de gebouwen, machines – 
onroerend door bestemming, van de gemeenschappelijke werkplaatsen en 
nutsvoorzieningen en van het leidinggevende en administratieve personeel en 

de bijhorende kosten, ten laste gebracht worden van Verko. 
 

Nieuw artikel 9 
Artikel 9. Inschrijving op en wijze van volstorting van de aandelen 
 

§ 1. Algemeen 
 

De door de vereniging uitgegeven aandelen moeten volledig en 
onvoorwaardelijk zijn geplaatst. Op alle aandelen die werden uitgegeven bij de 
oprichting werd de inbreng volledig gestort.  

 
Behoudens andersluidende beslissing van de Algemene Vergadering bij de 

uitgifte van nieuwe aandelen, moeten alle inbrengen bij de uitgifte volledig 
worden gestort.  
 

De vereniging mag niet inschrijven op haar eigen aandelen. 
 

Alle aandelen zijn op naam en worden vertegenwoordigd door een inschrijving 
in het aandelenregister. 
 

Het register van aandelen op naam vermeldt: 
  1° het totale aantal door de vereniging uitgegeven aandelen en het totale 

aantal per soort; 
  2° de naam en zetel van elke deelnemer; 
  3° het aantal aandelen dat elke deelnemer aanhoudt en de soort waartoe die 

aandelen behoren; 
  4° de op elk aandeel gedane stortingen; 

  5° de statutaire overdrachtsbeperkingen, en, wanneer één van de partijen 
daarom verzoekt, de overdrachtsbeperkingen die voortvloeien uit 

overeenkomsten of uit de uitgiftevoorwaarden; 
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  6° de overdrachten en de overgangen van aandelen met hun datum; 
  7° de aan elk aandeel verbonden stemrechten en winstrechten evenals hun 

aandeel in het vereffeningssaldo, indien dat afwijkt van hun winstrechten. 
 
In geval van tegenstrijdigheid tussen de statuten en het aandelenregister, 

gelden de statuten. 
 

§ 2. De A-aandelen 
 
Bij de oprichting heeft de vereniging A-aandelen uitgegeven. Op deze aandelen 

is vandaag als volgt ingeschreven : 
 

1. De gemeente Berlare: tweeduizend vijfhonderd drie en tachtig (2.583) 
aandelen, van nummer één (1) tot en met tweeduizend vijfhonderd drie 

en tachtig (2.583) of  vier en zestig duizend vijfhonderd vijf en zeventig 
Euro ( € 64.575); 

2. De gemeente Buggenhout: tweeduizend zeshonderd negentig aandelen 

(2.690), van nummer tweeduizend vijfhonderd vier en tachtig (2.584) 
tot en met vijfduizend tweehonderd drie en zeventig (5.273) of zeven 

en zestig duizend tweehonderd vijftig Euro (€ 67.250); 
3. De stad Dendermonde: achtduizend zevenhonderd twee en negentig 

aandelen (8.792), van nummer vijfduizend tweehonderd vier en 

zeventig (5.274) tot en met nummer veertienduizend en vijf en zestig 
(14.065) of tweehonderd negentien duizend achthonderd Euro (€ 

219.800); 
4. De gemeente Hamme: vierduizend vijfhonderd twee en vijftig aandelen 

(4.552), van nummer veertienduizend en zes en zestig (14.066) tot en 

met nummer achttienduizend zeshonderd zeventien (18.617) of 
honderd dertienduizend achthonderd Euro (€ 113.800); 

5. De gemeente Lebbeke: drieduizend zeshonderd zeven en negentig 
aandelen (3.697), van nummer twintigduizend negenhonderd acht en 
veertig (20.948) tot en met nummer vierentwintig duizend zeshonderd 

vier en veertig (24.644) of tweeënnegentig duizend vierhonderd vijf en 
twintig Euro (€ 92.425); 

6. De gemeente Wetteren: vijfduizend en vijf en twintig aandelen (5.025), 
van nummer vierentwintig duizend zeshonderd vijf en veertig (24.645) 
tot en met negen en twintig duizend zeshonderd negen en zestig 

(29.669) of honderd vijf en twintig duizend zeshonderd vijf en twintig 
Euro (€ 125.625); 

7. De gemeente Wichelen: tweeduizend tweehonderd vijf en dertig 
aandelen (2.235), van nummer negen en twintig duizend zeshonderd 
zeventig (29.670) tot en met één en dertig duizend negenhonderd en 

vier (31.904) of vijf en vijftig duizend achthonderd vijf en zeventig Euro 
(€ 55.875); 

8. De gemeente Zele: vierduizend en acht en twintig aandelen (4.028), 
van nummer één en dertig duizend negenhonderd en vijf (31.905) tot 
en met nummer vijf en dertig duizend negenhonderd twee en dertig 

(35.932) of  honderdduizend zevenhonderd Euro (€ 100.700); 
 

Het kapitaal dat oorspronkelijk door de gemeenten Berlare, Buggenhout, 
Dendermonde, Hamme, Lebbeke, Wetteren, Wichelen en Zele werd 

onderschreven, werd berekend op basis van het aantal inwoners van deze 
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gemeenten op één en dertig december negentienhonderd zes en zeventig. 
Rekening moet worden gehouden met de fusie van gemeenten op één januari 

negentienhonderd zeven en zeventig. 
 
Ingeval van aangroei van de bevolking in volledige schijven van vijf procent, 

past de Algemene Vergadering opnieuw het bedrag aan van het door de 
gemeente(n) onderschreven kapitaal. 

 
§ 3. De F-aandelen 
 

De vereniging heeft F-aandelen uitgegeven. Op deze aandelen is vandaag als 
volgt ingeschreven : 

 
9. VERKO, intergemeentelijk samenwerkingsverband onder de rechtsvorm 

van een Opdrachthoudende Vereniging : duizend aandelen (1.000), van 
nummer twee en veertig duizend drie honderd negentien (42.319) tot 
en met nummer drie en veertig duizend driehonderd achttien (43.318) 

of vijf en twintig duizend Euro (€ 25.000,00). 
 

Deze aandelen zijn volstort. 
 
Tengevolge van deze kapitaalsonderschrijving doet VERKO beheersoverdracht 

inzake het beheer van de onroerende goederen en het verlenen van technische 
en administratieve bijstand met betrekking tot de inzameling, de overslag en 

de verwerking van afvalstoffen met de daarbij horende randactiviteiten.  
 
Dientengevolge zullen periodiek de kosten van de gebouwen, machines – 

onroerend door bestemming, van de gemeenschappelijke werkplaatsen en 
nutsvoorzieningen en van het leidinggevende en administratieve personeel en 

de bijhorende kosten, ten laste gebracht worden van VERKO. 
 
§ 4. De S-aandelen 

 
Bij de oprichting van de vereniging werden geen S-aandelen uitgegeven. 

 
Er kunnen S-aandelen worden toegekend aan de in artikel 396, § 1, lid 2 van 
het Decreet  van 22 december 2017 over het lokaal bestuur opgesomde 

lichamen die kunnen deelnemen aan de Vereniging, met name autonome 
gemeentebedrijven, openbare centra voor maatschappelijk welzijn en de 

publiekrechtelijke verenigingen ervan, andere intergemeentelijke 
samenwerkingsverbanden, politiezones en hulpverleningszones. 
 

S-aandelen kunnen eveneens worden toegekend aan de privaatrechtelijke 
rechtspersonen zoals opgesomd in artikel 396, § 2 van het Decreet  van 22 

december 2017 over het lokaal bestuur. 
 
Er zijn geen S-aandelen uitgereikt. 

 
§ 5. Toename of afname van aantal aandelen 
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Het aantal A-aandelen, F-aandelen en S-aandelen kan, zonder 
statutenwijziging, toenemen door het inschrijven op nieuwe aandelen of het 

toetreden van nieuwe deelnemers. 
Het aantal A-aandelen, F-aandelen en S-aandelen kan, zonder 
statutenwijziging, afnemen door de uittreding of de uitsluiting van één of meer 

deelnemers, zolang niet wordt geraakt aan het vast gedeelte van het kapitaal 
van de vereniging.  

 
De Raad van Bestuur wordt gemachtigd  om, zo nodig, voor het einde van elk 
boekjaar de nauwkeurige aanduiding van de deelnemers, hun inbreng en 

verbintenissen in deze statuten aan te passen aan de inschrijvingen, 
toetredingen, uittredingen en uitsluitingen van het boekjaar door middel van 

een akte verleden voor de burgemeester van de gemeente waar de zetel van 
de vereniging is gevestigd. 

 
Artikel 10 
Het huidige artikel 9 wordt hernummerd tot het nieuwe artikel 10 en wordt 

gewijzigd. 
 

Huidig artikel 9 
Artikel 9. Overdraagbaarheid van de aandelen 
 

Alle aandelen zijn op naam. 
 

De aandelen kunnen niet vrij worden overgedragen; ze kunnen slechts worden 
overgedragen onder de voorwaarden voorzien in onderhavige statuten. 
 

De aandelen A kunnen slechts overgedragen worden onder deelnemers van 
dezelfde reeks mits toestemming van de Algemene Vergadering en op 

voorwaarde dat de afstand van de aandelen geen afbreuk doet aan de 
waarborgen voor de goede uitvoering van de verbintenissen. 
 

De aandelen B zijn overdraagbaar aan de deelnemers, houders van A-
aandelen in verhouding waarin ze reeds eigenaar zijn van die A-aandelen en 

mits toestemming van de Algemene Vergadering.  Met betrekking tot de 
aandelen B kan het dienstverlenend samenwerkingsverband overgaan tot 
inkoop eigen aandelen mits toestemming van de Algemene Vergadering. 

 
De aandelen F zijn niet overdraagbaar tenzij mits toestemming van de 

Algemene Vergadering. 
 
Nieuw artikel 10 

Artikel 10. Overdraagbaarheid van de aandelen 
 

Alle aandelen zijn op naam. 
 
De aandelen kunnen niet vrij worden overgedragen; ze kunnen slechts worden 

overgedragen onder de voorwaarden voorzien in onderhavige statuten. 
 

De A-aandelen kunnen slechts overgedragen worden onder deelnemers van 
dezelfde soort mits toestemming van de Algemene Vergadering en op 
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voorwaarde dat de afstand van de aandelen geen afbreuk doet aan de 
waarborgen voor de goede uitvoering van de verbintenissen. 

 
De F-aandelen zijn niet overdraagbaar. 
 

De S-aandelen zijn niet overdraagbaar. 
 

De in dit artikel bedoelde toestemming van de Algemene Vergadering vereist 
een aanwezigheidsquorum van vijftig percent en een meerderheid van het 
geheel van de geldig uitgebrachte stemmen en, van de geldig uitgebrachte 

stemmen van de vertegenwoordigde gemeenten. 
 

Artikel 11 
Het huidige artikel 10 wordt hernummerd tot het nieuwe artikel 11 en wordt niet 

gewijzigd. 
 
Artikel 12 

Het huidige artikel 11 wordt hernummerd tot het nieuwe artikel 12 en wordt 
gewijzigd. 

 
Huidig artikel 11 

Artikel 11. Kapitaalsverhoging 

 
Ingeval van kapitaalsverhoging door de deelnemers zal de wijze van 

volstorting van de kapitaalsplaatsing bepaald worden door de Algemene 
Vergadering. 

 

Nieuw artikel 12 
Artikel 12. Kapitaalsverhoging 

 
Ingeval van kapitaalsverhoging door de deelnemers zal de wijze en omvang 
van volstorting van de kapitaalsplaatsing bepaald worden door de Algemene 

Vergadering. 
 

Op nieuwe aandelen kan slechts worden ingeschreven door de personen die 
aan de voorwaarden voldoen om deelnemer te kunnen worden, en om 
aandelen van een bepaalde soort te verwerven. 

 
De deelnemers kunnen zonder statutenwijziging op nieuwe aandelen van 

dezelfde soort inschrijven. 
 
De uitgegeven aandelen moeten volledig en, niettegenstaande andersluidende 

bepaling, onvoorwaardelijk zijn geplaatst. 
 

HOOFDSTUK IV. LATERE TOETREDINGEN, UITTREDINGEN EN 
UITSLUITINGEN 
 

Artikel 13 
Het huidige artikel 12 wordt hernummerd tot het nieuwe artikel 13 en wordt 

gewijzigd. 
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Huidig artikel 12 
Artikel 12. Latere toetredingen 

 
De Algemene Vergadering beslist, op grond van een gemotiveerd verslag van 
de Raad van Bestuur, over de latere aanvragen tot toetreding. De Algemene 

Vergadering bepaalt de voorwaarden verbonden aan de toetreding. Indien de 
Algemene Vergadering beslist de aanvraag tot toetreding niet in te willigen, 

moet zij haar beslissing duidelijk motiveren. 
 
Bij eventuele verdere toetredingen van gemeenten wordt de inschrijvingsbasis 

van het door de gemeente geplaatst kapitaal bepaald op vijf (5) Euro per 
inwoner, berekend op basis van het bevolkingscijfer van de gemeente volgens 

de meest recente officiële opgave;  het totaalbedrag wordt afgerond tot de 
hogere eenheid. Tevens zal worden rekening gehouden met de werkelijke 

waarde van de op dat ogenblik bestaande aandelen. Het verschil zal worden 
bijgestort als “uitgiftepremie” en de modaliteiten daarvan zullen bepaald 
worden door de Algemene Vergadering. 

De bedragen die door de deelnemers, andere dan A, geplaatst worden, worden 
bepaald door de Algemene Vergadering, rekening houdende met de 

boekhoudkundige resultaten die bekend zijn op het ogenblik van het besluit. 
 
De Algemene Vergadering bepaalt het aantal aandelen welke aan de nieuwe 

aandeelhouders worden toegekend. 
 

Nieuw artikel 13 
Artikel 13. Latere toetredingen 
 

De Algemene Vergadering beslist, op grond van een gemotiveerd verslag van 
de Raad van Bestuur, over de latere aanvragen tot toetreding. De Algemene 

Vergadering bepaalt de voorwaarden verbonden aan de toetreding. Indien de 
Algemene Vergadering beslist de aanvraag tot toetreding niet in te willigen, 
moet zij haar beslissing duidelijk motiveren. 

 
Indien de aanvraag wordt aanvaard, kan de derde zonder statutenwijziging 

toetreden door op nieuwe aandelen in te schrijven. 
 
Bij eventuele verdere toetredingen van gemeenten wordt de inschrijvingsbasis 

van het door de gemeente geplaatst kapitaal bepaald op vijf (5) Euro per 
inwoner, berekend op basis van het bevolkingscijfer van de gemeente volgens 

de meest recente officiële opgave;  het totaalbedrag wordt afgerond tot de 
hogere eenheid. Tevens zal worden rekening gehouden met de werkelijke 
waarde van de op dat ogenblik bestaande aandelen. Het verschil zal worden 

bijgestort als “uitgiftepremie” en de modaliteiten daarvan zullen bepaald 
worden door de Algemene Vergadering. 

De bedragen die door de deelnemers, andere dan A, bij latere toetreding, 
geplaatst worden, worden bepaald door de Algemene Vergadering, rekening 
houdende met de boekhoudkundige resultaten die bekend zijn op het ogenblik 

van het besluit. 
 

De Algemene Vergadering bepaalt het aantal aandelen die aan de nieuwe 
aandeelhouders worden toegekend. 
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Overeenkomstig artikel 421 van het Decreet van 22 december 2017 over het 
lokaal bestuur zijn geen toetredingen mogelijk in de loop van het jaar waarin 

verkiezingen voor een algehele vernieuwing van de gemeenteraden worden 
georganiseerd. 
 

Wanneer de vereniging tevens handelt als “Zelfstandige groepering van 
personen” kunnen nieuwe leden, mits akkoord van de meerderheid van de 

bestaande leden van de zelfstandige groepering van personen, nadien 
toegelaten worden tot de zelfstandige groepering van personen om diensten 
vrijgesteld van art. 44 §§1 & 2 Wbtw op kostenbasis te kunnen ontvangen van 

de “Zelfstandige groepering van personen” voor zover alle wettelijke 
voorwaarden hieromtrent ingevuld worden.  

 
Artikel 14 

Het huidige artikel 13 wordt hernummerd tot het nieuwe artikel 14 en wordt 
gewijzigd. 
 

Huidig artikel 13 
Artikel 13. Uittredingen 

 
Overeenkomstig de artikelen 34 en 36 van het Decreet van zes juli 
tweeduizend en één is geen uittreding mogelijk tijdens de duur waarvoor de 

vereniging werd opgericht en/of werd verlengd. 
 

Nieuw artikel 14 
Artikel 14. Uittredingen 
 

Lopende de bestaansduur van de vereniging is een beslissing tot uittreding van 
een deelnemer, overeenkomstig artikel 422 van het Decreet van 22 december 

2017 over het lokaal bestuur, 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 drievierde 

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 vereniging en aan de andere 
deelnemers. 

 
Een nieuwe gemeente in de zin van artikel 343, 2° van het Decreet van 22 

december 2017 over het lokaal bestuur waarin dezelfde activiteit aan 
verschillende verenigingen is toevertrouwd, kan beslissen om die activiteit, 
voor haar gehele grondgebied, toe te vertrouwen aan één daarvan, op 

voorwaarde dat een gewone meerderheid van de andere deelnemende 
gemeenten daarmee instemt. De deelnemer die om die reden uittreedt, 

vergoedt de schade die haar uittreding berokkent aan de vereniging en aan de 
andere deelnemers. Een nieuwe gemeente kan onder de dezelfde voorwaarden 
beslissen om volledig of gedeeltelijk uit te treden om de activiteiten voor haar 

hele grondgebied in eigen beheer te nemen. 
 

De Raad van Bestuur doet op de gewone algemene vergadering verslag over 
de verzoeken tot uittreding gedurende het voorgaande boekjaar. Dat verslag 

bevat ten minste het aantal uitgetreden deelnemers en hun identiteit, alsook 
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de soort aandelen waarmee zij zijn uitgetreden, de betaalde vergoeding en de 
eventuele andere modaliteiten, het aantal geweigerde verzoeken en de reden 

daarvoor. 
 
De Raad van Bestuur werkt het aandelenregister bij. Meer bepaald worden 

vermeld: de uittredingen van deelnemers, de datum waarop dit is gebeurd, en 
de aan de betrokken deelnemers betaalde vergoeding. 

 
Wanneer de vereniging tevens handelt als ““Zelfstandige groepering van 
personen” kan : 

- bij aanvang van elke nieuwe gemeentelijke legislatuur iedere deelnemer 
de zelfstandige groepering van personen verlaten op vrijwillige basis, 

mits schriftelijke voorafgaandelijke opzeg van 6 maanden. De 
schriftelijke kennisgeving hiervan dient aangetekend te worden 

verstuurd aan de beheerder van de vereniging. Geen enkele 
schadevergoeding zal verschuldigd zijn bij vrijwillige uittreding. 

- bij uittreding door een lid van de zelfstandige groepering van personen 

een afrekeningsstaat wordt opgemaakt voor de periode tot wanneer het 
uittredende lid deel heeft uitgemaakt van de vereniging. De 

verschuldigde sommen zullen hierbij binnen een periode van 15 dagen 
dienen voldaan te worden, zo niet zal een nalatigheidsinterest 
verschuldigd zijn die gelijk is aan de wettelijke interest. 

- een mogelijke gedwongen uitwijzing van een lid van de zelfstandige 
groepering van personen geïnitieerd worden binnen een periode van 15 

dagen volgende op de kennisgeving hiervan aan het lid van de 
zelfstandige groepering, indien de naleving van de wettelijke basis 
voorwaarden van de zelfstandige groepering van personen niet langer 

gehonoreerd kunnen worden en geen btw mag worden aangerekend aan 
het desbetreffende lid voor de afname van diensten. Deze gedwongen 

uitwijzing kan slechts uitgevoerd worden mits bekomen unanimiteit van 
de andere leden binnen een periode van 1 maand te rekenen van de 
kennisgeving of vaststelling. 

 
Artikel 15 

Het huidige artikel 14 wordt hernummerd tot het nieuwe artikel 15 en wordt 
gewijzigd. 
 

Huidig artikel 14 
Artikel 14. Uitsluitingen 

 
Een deelnemer kan door de Algemene Vergadering, met gewone meerderheid 
van stemmen worden uitgesloten wegens behoorlijk vastgestelde niet – 

naleving van zijn verbintenissen ten aanzien van de vereniging. In dat geval 
vervalt het aandeel van de betrokken deelnemer in de 

herwaarderingsmeerwaarden en reserves van de vereniging en zal hij aan de 
vereniging de schade dienen te betalen welke het gevolg is van het niet 
naleven van zijn verbintenissen en van zijn uitsluiting.  De betrokken 

deelnemer zal slechts recht hebben op de uitkering van het door hem gestorte 
kapitaal. De schade waarvan hierboven sprake zal van de terugstorting van 

zijn kapitaal worden afgetrokken.  
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De overblijvende schuld zal door hem aan de vereniging dienen te worden 
vergoed.  De in gebreke zijnde deelnemer zal ook zijn, op grond van zijn 

kapitaalsonderschrijving, evenredig deel dienen te dragen inzake de overname 
van het personeel, zonder dat de personeelsleden door deze plicht tot 
overname gebonden zijn. 

De nieuwe werkgever waarborgt de op dat ogenblik vigerende rechten van de 
betrokken personeelsleden. Het door de deelnemer overgenomen personeel 

komt, voor zover het een gemeente betreft, met behoud van zijn geldelijk 
statuut, terecht in een overgangskader dat geen invloed heeft op de 
personeelsformatie en uitdovend is. 

 
Het ontslag na uitsluiting wordt pas effectief op het einde van het boekjaar 

waarin het werd verleend en voor zover alle aan de vereniging nog 
verschuldigde bedragen werkelijk betaald zijn, tenzij tussen partijen een 

overeenkomst is gesloten. 
 
Gedurende de voor terugbetaling verlopen termijn zal de terug te betalen som 

geen intresten opbrengen ten voordele van de uitgesloten deelnemer. 
 

 
Nieuw artikel 15 

Artikel 15. Uitsluitingen 

 
Een deelnemer kan door de Algemene Vergadering, met gewone meerderheid 

van stemmen worden uitgesloten wegens behoorlijk vastgestelde niet – 
naleving van zijn verbintenissen ten aanzien van de vereniging. In dat geval 
vervalt het aandeel van de betrokken deelnemer in de 

herwaarderingsmeerwaarden en reserves van de vereniging en zal hij aan de 
vereniging de schade dienen te betalen welke het gevolg is van het niet 

naleven van zijn verbintenissen en van zijn uitsluiting.  De betrokken 
deelnemer zal slechts recht hebben op de terugbetaling van het door hem 
gestorte kapitaal. De schade waarvan hierboven sprake zal van de 

terugbetaling van zijn kapitaal worden afgetrokken.  
 

De overblijvende schuld zal door hem aan de vereniging dienen te worden 
vergoed.  De in gebreke zijnde deelnemer zal ook zijn, op grond van zijn 
kapitaalsonderschrijving, evenredig deel dienen te dragen inzake de overname 

van het personeel, zonder dat de personeelsleden door deze plicht tot 
overname gebonden zijn. 

De nieuwe werkgever waarborgt de op dat ogenblik vigerende rechten van de 
betrokken personeelsleden. Het door de deelnemer overgenomen personeel 
komt, voor zover het een gemeente betreft, met behoud van zijn geldelijk 

statuut, terecht in een overgangskader dat geen invloed heeft op de 
personeelsformatie en uitdovend is. 

 
Het ontslag na uitsluiting wordt pas effectief op het einde van het boekjaar 
waarin het werd verleend en voor zover alle aan de vereniging nog 

verschuldigde bedragen werkelijk betaald zijn, tenzij tussen partijen een 
overeenkomst is gesloten. 

 
Gedurende de voor terugbetaling verlopen termijn zal de terug te betalen som 

geen intresten opbrengen ten voordele van de uitgesloten deelnemer. 



39 

 

 
De uitgesloten deelnemer kan de vereffening van de vereniging niet vorderen. 

 
De Raad van Bestuur werkt het aandelenregister bij. Meer bepaald worden 
vermeld: de uitsluitingen van deelnemers, de datum waarop dit is gebeurd, en 

de aan de betrokken deelnemers betaalde vergoeding. 
 

HOOFDSTUK V. DE WIJZIGING VAN DE STATUTEN 
 
Artikel 16 

Het huidige artikel 15 wordt hernummerd tot het nieuwe artikel 16 en wordt 
gewijzigd. 

 
Huidig artikel 15 

Artikel 15. Wijziging van de statuten en van de bijlagen  
 
Uitsluitend de Algemene Vergadering kan de statuutwijziging goedkeuren. 

 
De wijziging van de statuten wordt artikelsgewijs aangebracht door de 

Algemene Vergadering met een drie/vierden meerderheid, zowel voor het 
geheel van de 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 wordt een 
door de Raad van Bestuur opgesteld ontwerp van statutenwijziging aan alle 

deelnemers voorgelegd. De beslissingen terzake van hun raden die de wijziging 
van de statuten hebben goedgekeurd, bepalen het mandaat van de respectieve 

lasthebbers op de Algemene Vergadering en worden bij het verslag van de 
Algemene Vergadering 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 lasthebbers op de Algemene Vergadering. 
 
Het verslag van de Algemene Vergadering, houdende wijziging van de 

statuten, wordt, samen met de bijhorende documenten waaronder de 
beslissingen van de deelnemers, binnen een termijn van twintig  

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 het gemeentehuis 

van elke deelnemende gemeente, evenals in het provinciehuis, 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 het artikel 40 van het Decreet van zes juli tweeduizend en één. 
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De statutenwijzigingen zijn slechts uitvoerbaar nadat ze zijn goedgekeurd bij 
besluit van de Vlaamse Regering of door het verstrijken van de termijn van 

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 de verkiezingen voor de algehele vernieuwing van 
de gemeenteraden worden georganiseerd, tenzij tengevolge van een wettelijke 
of reglementaire verplichting. 

 
Nieuw artikel 16 

Artikel 16. Wijziging van de statuten en van de bijlagen  
 

Uitsluitend de Algemene Vergadering kan de statutenwijziging goedkeuren. 
 
De wijziging van de statuten wordt artikelsgewijs aangebracht door de 

Algemene Vergadering met een drievierde meerderheid, zowel voor het geheel 
van de geldig uitgebrachte stemmen, als voor de geldig uitgebrachte stemmen 

van de vertegenwoordigde gemeenten en op voorwaarde dat de gewone 
meerderheid van het aantal deelnemende gemeenten haar instemming 
betuigt. 

 
Uiterlijk negentig kalenderdagen voor de Algemene Vergadering die de 

statutenwijziging moet beoordelen, wordt een door de Raad van Bestuur 
opgesteld ontwerp van statutenwijziging aan alle deelnemers voorgelegd. De 
beslissingen daarover 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 van de Algemene 

Vergadering gevoegd. 
 
De deelnemers die nalaten binnen de gestelde termijn een beslissing te nemen 

en voor te leggen, worden geacht zich te onthouden. De onthouding bepaalt 
het mandaat van hun vertegenwoordiger op de Algemene Vergadering. 

 
Het verslag van de Algemene Vergadering, houdende wijziging van de 
statuten, wordt, samen met de bijhorende documenten waaronder de 

beslissingen van de deelnemers, binnen een termijn van dertig  kalenderdagen 
na zijn dagtekening aan de toezichthoudende overheid voorgelegd. 

 
De statutenwijzigingen worden op dezelfde wijze als de oprichtingsakte 
neergelegd en bekendgemaakt. 

 
De Raad van Bestuur wordt gemachtigd om, zo nodig, voor het einde van elk 

boekjaar de nauwkeurige aanduiding van de deelnemers, hun inbreng en 
verbintenissen in deze statuten aan te passen aan de inschrijvingen, 
toetredingen, uittredingen en uitsluitingen van het boekjaar door middel van 

een akte verleden voor de burgemeester van de gemeente waar de zetel van 
de vereniging is gevestigd. 

 
Een volledig gecoördineerde tekst van de statuten wordt neergelegd in de zetel 

van de vereniging, bij de toezichthoudende overheid  en in het gemeentehuis 
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van elke deelnemende gemeente, binnen een termijn van  dertig 
kalenderdagen na de ontvangst door de vereniging, van het 

goedkeuringsbesluit van de toezichthoudende overheid of na het verstrijken 
van de termijn bedoeld in het laatste lid van artikel 428 van het Decreet van 
22 december 2017 over het lokaal bestuur. 

 
De statutenwijzigingen zijn slechts uitvoerbaar nadat ze zijn goedgekeurd bij 

besluit van de Vlaamse Regering of door het verstrijken van de termijn van 
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 de verkiezingen voor de algehele vernieuwing van 

de gemeenteraden worden georganiseerd, tenzij tengevolge van een wettelijke 
of reglementaire verplichting of om het aantal mandaten in de vereniging te 
verminderen. 

 
HOOFDSTUK VI. DE ALGEMENE VERGADERING 

 
Artikel 17 
Het huidige artikel 16 wordt hernummerd tot het nieuwe artikel 17 en wordt 

gewijzigd. 
 

 
Huidig artikel 16 

Artikel 16. Samenstelling van de Algemene Vergadering 

 
§ 1. De regelmatig samengestelde Algemene Vergadering vertegenwoordigt de 

algeheelheid van de deelnemers en haar besluiten zijn, binnen de perken van 
de wet, het decreet  en van onderhavige statuten, voor hen allen bindend. 
 

De Algemene Vergadering is samengesteld uit de vertegenwoordigers – 
lasthebbers van de deelnemers. 

 
§ 2. Voor de deelnemers A worden de lasthebbers 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 gemachtigd zijn, te beslissen. 

 
§ 3. Ieder vertegenwoordigd aandeel geeft recht op één stem. Welk ook het 
aantal dezer stemmen zij, de deelnemers A dienen steeds te beschikken over 

de meerderheid der stemmen. Indien nodig, zal het aantal stemmen 
toegewezen aan de andere deelnemers, proportioneel met hun aantal 

aandelen, verminderd worden. Geen deelnemer kan beschikken over een 
aantal stemmen dat hoger ligt dan de helft van het totale aantal bepaalde 
stemmen. 

 
§ 4. De lasthebbers der deelnemers dienen houder te zijn van volmachten. 

Deze volmachten zijn niet overdraagbaar aan een andere lasthebber. Deze 
volmachten zullen drie volle dagen voor de vergadering op de zetel van de 

vereniging worden ingediend. De Algemene Vergadering mag eventueel, bij 
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algemene maatregel gelijk voor allen, de laattijdig neergelegde volmachten 
aanvaarden. 

 
§ 5. De A – deelnemers zullen worden vertegenwoordigd door maximaal 32 
lasthebbers. 

 
5.1. De helft van deze mandaten wordt verdeeld in functie van het 

inwonersaantal, met name : per volledige schijf van vijf procent (5 %) van het 
aantal inwoners van de lid – gemeente ten opzichte van het totaal aantal 
inwoners van het werkingsgebied van de vereniging, zal de gemeenteraad één 

(1) lasthebber kunnen aanduiden. 
 

5.2. De andere helft van de mandaten wordt verdeeld in functie van het 
onderschreven kapitaal, met name : per volledige schijf van vijf procent (5 %) 

van het door het lid – gemeente onderschreven kapitaal ten opzichte van het 
totale door de deelnemers A onderschreven kapitaal in de vereniging, zal de 
gemeenteraad één (1) lasthebber kunnen aanduiden. 

 
5.3. De benoemingsprocedure, met vaststelling van het mandaat van de 

lasthebber, wordt vastgelegd voor de volledige duur van de legislatuur. De 

vaststelling van het mandaat dient wel nog steeds vόόr elke Algemene 
Vergadering door de gemeenteraad te worden genomen (art. 44 DIS). 
 
5.4. Het aantal stemmen waarover iedere deelnemer A in de Algemene 

Vergadering beschikt, wordt in gelijke mate gespreid over de lasthebbers van 
iedere deelnemer. Het bekomen aantal wordt naar de volgende eenheid 

afgerond zo de decimalen van het getal meer dan een half (0,5) bedragen. Zo 
dit niet het geval is wordt het getal afgerond naar beneden. 
 

§ 6. De deelnemer F mag zich door ten hoogste één lasthebber laten 
vertegenwoordigen. 

 
§ 7. De lasthebbers tekenen, alvorens de vergadering bij te wonen, een 
aanwezigheidslijst.  Deze lijst, die door de stemopnemers echt wordt 

verklaard, wordt bij het verslag gevoegd.      
 

§ 8. De bestuurders en de Revisor wonen van rechtswege de Algemene 
Vergadering bij.  

 

Nieuw artikel 17 
Artikel 17. Samenstelling van de Algemene Vergadering 

 
§ 1. De regelmatig samengestelde Algemene Vergadering vertegenwoordigt de 
algeheelheid van de deelnemers en haar besluiten zijn, binnen de perken van 

de wet, het decreet  en van onderhavige statuten, voor hen allen bindend. 
 

De Algemene Vergadering is samengesteld uit de vertegenwoordigers van de 
deelnemers. 
 

§ 2. Voor de A-deelnemers worden de vertegenwoordigers rechtstreeks 
aangewezen door de gemeenteraden uit hun leden en voor de overige 
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deelnemers door de organen die, krachtens de wettelijke, reglementaire of 
statutaire bepalingen, bevoegd zijn tot deelneming of toetreding, te beslissen. 

 
§ 3. Ieder vertegenwoordigd aandeel geeft recht op één stem. Welk ook het 
aantal dezer stemmen zij, de A-deelnemers dienen steeds te beschikken over 

de meerderheid der stemmen. Indien nodig zal het aantal stemmen, 
toegewezen aan de andere deelnemers, proportioneel met hun aantal aandelen 

verminderd worden. Geen deelnemer kan beschikken over een aantal 
stemmen dat hoger ligt dan de helft van het totale aantal bepaalde stemmen. 
 

§ 4. De vertegenwoordigers van de deelnemers dienen houder te zijn van 
volmachten. Deze volmachten zijn niet overdraagbaar aan een andere 

vertegenwoordiger. Deze volmachten zullen drie volle dagen voor de 
vergadering op de zetel van de vereniging worden ingediend. De Algemene 

Vergadering mag eventueel, bij algemene maatregel gelijk voor allen, de 
laattijdig neergelegde volmachten aanvaarden. 
 

§ 5. De A-deelnemers zullen worden vertegenwoordigd door maximaal 32 
vertegenwoordigers. 

 
5.1. De helft van deze mandaten wordt verdeeld in functie van het 
inwonersaantal, met name :per volledige schijf van vijf procent (5 %) van het 

aantal inwoners van de deelnemende gemeente ten opzichte van het totaal 
aantal inwoners van het werkingsgebied van de vereniging, zal de 

gemeenteraad één (1) vertegenwoordiger kunnen aanduiden. 
 
5.2. De andere helft van de mandaten wordt verdeeld in functie van het 

onderschreven kapitaal, met name : per volledige schijf van vijf procent (5 %) 
van het door de deelnemende gemeente onderschreven kapitaal ten opzichte 

van het totale door de deelnemers A onderschreven kapitaal in de vereniging, 
zal de gemeenteraad één (1) vertegenwoordiger kunnen aanduiden. 
 

5.3. De benoemingsprocedure, met vaststelling van het mandaat van de 
vertegenwoordiger, wordt vastgelegd voor de volledige duur van de 

legislatuur. De vaststelling van het mandaat dient wel nog steeds  vόόr elke 
Algemene Vergadering door de gemeenteraad te worden genomen. 

 
5.4. Het aantal stemmen waarover iedere A-deelnemer in de Algemene 
Vergadering beschikt, wordt in gelijke mate gespreid over de 

vertegenwoordigers van iedere deelnemer. Het bekomen aantal wordt naar de 
volgende eenheid afgerond zo de decimalen van het getal meer dan een half 

(0,5) bedragen. Zo dit niet het geval is wordt het getal afgerond naar beneden. 
 
§ 6. De deelnemer F mag zich door ten hoogste één vertegenwoordiger laten 

vertegenwoordigen. 
 

§ 7. De S – deelnemers mogen zich ten hoogste door één vertegenwoordiger 
per deelnemer laten vertegenwoordigen. 
 

§ 8. De vertegenwoordigers tekenen, alvorens de vergadering bij te wonen, 
een aanwezigheidslijst.  Deze lijst, die door de stemopnemers echt wordt 

verklaard, wordt bij het verslag gevoegd. 
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§ 9. De bestuurders en de Revisor wonen van rechtswege de Algemene 

Vergadering bij, zonder dat zij het recht hebben aan de stemmingen deel te 
nemen.  

 

Artikel 18 
Het huidige artikel 17 wordt hernummerd tot het nieuwe artikel 18 en wordt 

gewijzigd. 
 
Huidig artikel 17 

Artikel 17. De Voorzitter 
 

De Algemene Vergadering wordt voorgezeten door de Voorzitter van de Raad 
van Bestuur of zijn plaatsvervanger. 

De Voorzitter duidt de schrijver en twee stemopnemers aan. 
 
Nieuw artikel 18 

Artikel 18. De Voorzitter 
 

De Algemene Vergadering wordt voorgezeten door de Voorzitter van de Raad 
van Bestuur of zijn plaatsvervanger. 
De Voorzitter duidt de secretaris en twee stemopnemers aan. 

 
Artikel 19 

Het huidige artikel 18 wordt hernummerd tot het nieuwe artikel 19 en wordt 
gewijzigd. 
 

Huidig artikel 18 
Artikel 18. De Jaarvergadering 

 
De Jaarvergadering heeft van rechtswege plaats, ieder jaar, op de tweede 
dinsdag van de maand juni, op het uur vermeld op de uitnodigingsbrief, in de 

zetel van de vereniging of ter plaatse op de uitnodigingsbrieven vermeld. 
 

De Raad van Bestuur roept de Algemene Vergadering samen, zo dikwijls als 
nodig. Hij moet deze samenroepen op verzoek van de deelnemers die samen 
minstens één vijfde van de aandelen bezitten. Wanneer in dit geval de 

vergadering niet binnen de dertig dagen bijeengeroepen is, mag deze worden 
opgeroepen door de deelnemers, houder van minstens één vijfde van de 

aandelen. 
 
De datum en de dagorde van de Algemene Vergadering worden uiterlijk 

tweeënveertig kalenderdagen vooraf bij aangetekende brief, ondertekend door 
de Voorzitter en de Secretaris van de Raad van Bestuur, aan de deelnemers 

medegedeeld. 
 
De dagorde wordt opgesteld door de Raad van Bestuur. De groep van 

deelnemers die tenminste één/vijfde der aandelen vertegenwoordigt, kan een 
punt op de dagorde ter bespreking brengen op voorwaarde dat zij veertien 

dagen voor de vergadering, de Raad van Bestuur hiervan mededeling geven. 
Werd op verzoek van de deelnemers de dagorde gewijzigd dan zal een 

bijgevoegde dagorde aan alle deelnemers worden verzonden ten minste één 
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week voor de datum van de jaarvergadering. Deze punten, of de gewijzigde 
dagorde, kunnen enkel ter bespreking voorgelegd worden en niet ter 

stemming. 
 
Het jaarverslag, de stukken betreffende de jaarrekeningen en het ontwerp van 

winstverdeling welke door de Raad van Bestuur aan de jaarvergadering zullen 
onderworpen worden, evenals het verslag van de Revisor, worden bij deze 

uitnodiging gevoegd. Jaarlijks wordt een per mandataris geïndividualiseerd 
overzicht van de in het voorbije boekjaar ontvangen vergoedingen en 
presentiegelden gevoegd bij de documenten die aan de deelnemende 

gemeenten worden bezorgd overeenkomstig het artikel 65 van het Decreet 
van zes juli tweeduizend en één. 

 
Nieuw artikel 19 

Artikel 19. De Jaarvergadering 
 
De Jaarvergadering heeft van rechtswege plaats, ieder jaar, op de tweede 

dinsdag van de maand juni, op het uur vermeld op de uitnodigingsbrief, in de 
zetel van de vereniging of ter plaatse op de uitnodigingsbrieven vermeld. 

 
De Raad van Bestuur roept de Algemene Vergadering samen, zo dikwijls als 
nodig. Hij moet deze samenroepen op verzoek van de deelnemers die samen 

minstens één vijfde van de aandelen bezitten. Wanneer in dit geval de 
vergadering niet binnen de dertig dagen bijeengeroepen is, mag deze worden 

opgeroepen door de deelnemers, houder van minstens één vijfde van de 
aandelen. 
 

De datum en de dagorde van de Algemene Vergadering worden uiterlijk dertig 
kalenderdagen vooraf bij aangetekende brief, ondertekend door de Voorzitter 

en de Secretaris van de Raad van Bestuur, aan de deelnemers medegedeeld. 
 
De dagorde wordt opgesteld door de Raad van Bestuur. De groep van 

deelnemers die tenminste één vijfde der aandelen vertegenwoordigt, kan een 
punt op de dagorde ter bespreking brengen op voorwaarde dat zij veertien 

dagen voor de vergadering, de Raad van Bestuur hiervan mededeling geven. 
Werd op verzoek van de deelnemers de dagorde gewijzigd dan zal een 
bijgevoegde dagorde aan alle deelnemers worden verzonden ten minste één 

week voor de datum van de jaarvergadering. Deze punten, of de gewijzigde 
dagorde, kunnen enkel ter bespreking voorgelegd worden en niet ter 

stemming. 
 
Het jaarverslag, de stukken betreffende de jaarrekeningen en het ontwerp van 

winstverdeling welke door de Raad van Bestuur aan de jaarvergadering zullen 
onderworpen worden, evenals het verslag van de Revisor, worden bij deze 

uitnodiging gevoegd. Jaarlijks wordt een per mandataris geïndividualiseerd 
overzicht van de in het voorbije boekjaar ontvangen vergoedingen en 
presentiegelden gevoegd bij de documenten die aan de deelnemende 

gemeenten worden bezorgd overeenkomstig het artikel 448 van het Decreet 
van 22 december 2017 over het lokaal bestuur. In voorkomend geval bevat 

het overzicht eveneens de vergoedingen en presentiegelden die werden 
ontvangen in de publiekrechtelijke of privaatrechtelijke rechtspersonen waarin 

de vereniging deelneemt op grond van deze statuten. 
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Artikel 20 

Het huidige artikel 19 wordt hernummerd tot het nieuwe artikel 20 en wordt 
gewijzigd. 
 

Huidig artikel 19 
Artikel 19. De Bijzondere Algemene Vergadering 

 
Afgezien van de Jaarvergadering wordt nog minstens één Bijzondere Algemene 
Vergadering belegd in de loop van het laatste trimester van elk jaar teneinde 

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 ter goedkeuring. De verdere dagorde wordt opgesteld door 

de Raad van Bestuur. 
 
Voor de Bijzondere Algemene Vergadering wordt dezelfde procedure gevolgd 

als voor de jaarvergadering. 
 

Nieuw artikel 20 
Artikel 20. De Buitengewone Algemene Vergadering 
 

Afgezien van de Jaarvergadering wordt nog minstens één Buitengewone 
Algemene Vergadering belegd in de loop van het laatste trimester van elk jaar 

om de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor het volgende 
boekjaar te bespreken. 
Een door de Raad van Bestuur opgestelde begroting staat op de agenda van 

deze vergadering ter goedkeuring. De verdere dagorde wordt opgesteld door 
de Raad van Bestuur. 

 
Voor de Buitengewone Algemene Vergadering wordt dezelfde procedure 
gevolgd als voor de jaarvergadering. 

 
Artikel 21 

Het huidige artikel 20 wordt hernummerd tot het nieuwe artikel 21 en wordt 
gewijzigd. 
 

Huidig artikel 20 
Artikel 20. Wijze van vergaderen, beraadslagen en besluiten van de 

Algemene Vergadering 
 
§ 1. De Algemene Vergadering kan slechts geldig beraadslagen en besluiten 

treffen over de punten die voorkomen op de dagorde en wanneer minstens de 
helft van het totaal aantal stemmen en de meerderheid van de stemmen van 

de deelnemers – A, aanwezig of vertegenwoordigd zijn. 
 
Is het aantal der aanwezige of vertegenwoordigde stemmen van de 

deelgenoten onvoldoende om geldig te kunnen beraadslagen, dan wordt 
binnen een termijn van zestig dagen een nieuwe Algemene Vergadering 

bijeengeroepen. Deze vergadering zal dan geldig beraadslagen over de punten 
die voor de tweede maal op de dagorde staan, welke ook het aantal aanwezige 

of vertegenwoordigde deelgenoten zij. De uitnodiging tot het bijwonen van 
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deze tweede vergadering zal aan de tekst van dit artikel 20 § 1., herinneren. 
Deze bepaling geldt niet ingeval het gaat om een statutenwijziging. 

 
§ 2. Behalve wanneer de wet, het decreet of deze statuten een andere 
meerderheid vereisen, worden de besluiten genomen bij eenvoudige 

meerderheid van de uitgebrachte stemmen.  De vereiste meerderheid moet 
terzelfder tijd, zowel voor het geheel van de uitgebrachte stemmen als voor 

het geheel van de uitgebrachte stemmen van de deelnemers – A, verworven 
zijn. 
 

§ 3. Na de goedkeuring van de jaarrekening spreekt de Algemene Vergadering 
zich uit, door een afzonderlijke stemming, omtrent de kwijting die aan de 

bestuurders en de Revisor dient gegeven. 
 

§ 4. De Algemene Vergadering doet uitspraak over alle punten die op de 
dagorde zijn geplaatst. 

 

Nieuw artikel 21 
Artikel 21. Wijze van vergaderen, beraadslagen en besluiten van de 

Algemene Vergadering 
 
§ 1. De Algemene Vergadering kan slechts geldig beraadslagen en besluiten 

treffen over de punten die voorkomen op de dagorde en wanneer minstens de 
helft van het totaal aantal stemmen en de meerderheid van de stemmen van 

de A-deelnemers aanwezig of vertegenwoordigd zijn. 
 
Is het aantal der aanwezige of vertegenwoordigde stemmen van de 

deelgenoten onvoldoende om geldig te kunnen beraadslagen, dan wordt 
binnen een termijn van zestig dagen een nieuwe Algemene Vergadering 

bijeengeroepen. Deze vergadering zal dan geldig beraadslagen over de punten 
die voor de tweede maal op de dagorde staan, welke ook het aantal aanwezige 
of vertegenwoordigde deelgenoten zij. De uitnodiging tot het bijwonen van 

deze tweede vergadering zal aan de tekst van dit artikel 20 § 1., herinneren. 
Deze bepaling geldt niet ingeval het gaat om een statutenwijziging. 

 
§ 2. Behalve wanneer de wet, het decreet of deze statuten een andere 
meerderheid vereisen, worden de besluiten genomen bij eenvoudige 

meerderheid van de uitgebrachte stemmen.  De vereiste meerderheid moet 
terzelfder tijd, zowel voor het geheel van de uitgebrachte stemmen als voor 

het geheel van de uitgebrachte stemmen van de A-deelnemers, verworven 
zijn. 
 

§ 3. Na de goedkeuring van de jaarrekening spreekt de Algemene Vergadering 
zich uit, door een afzonderlijke stemming, over het al dan niet verlenen van 

de kwijting aan de bestuurders en de Revisor. 
 
§ 4. De Algemene Vergadering doet uitspraak over alle punten die op de 

dagorde zijn geplaatst. 
 

Artikel 22 
Het huidige artikel 21 wordt hernummerd tot het nieuwe artikel 22 en wordt 

gewijzigd. 
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Huidig artikel 21 

Artikel 21. Het verslag van de Algemene Vergadering en de 
bestemming ervan 
 

De besluiten van de Algemene Vergadering worden opgenomen in een verslag. 
 

Het verslag van de Algemene Vergadering, houdende wijziging van de 
statuten, zal worden behandeld overeenkomstig het artikel 40 van het Decreet 
van zes juli tweeduizend en één. 

 
Het verslag van de Algemene Vergadering wordt ondertekend door de 

Voorzitter, de schrijver, de stemopnemers en door de deelnemers of hun 
lasthebbers die erom verzoeken.  

 
Afschriften van het verslag worden ondertekend door de Voorzitter en de 
schrijver en aan de Vlaamse Regering  toegezonden binnen de twintig  

kalenderdagen volgend op de vergadering. 
 

Nieuw artikel 22 
Artikel 22. De notulen van de Algemene Vergadering en de bestemming 
ervan 

 
De besluiten van de Algemene Vergadering worden opgenomen in de notulen. 

 
De notulen van de Algemene Vergadering, houdende wijziging van de statuten, 
zullen worden behandeld overeenkomstig het artikel 428 van het Decreet van 

22 december 2017 over het lokaal bestuur. 
 

De notulen van de Algemene Vergadering worden ondertekend door de 
Voorzitter, de secretaris, de stemopnemers en door de deelnemers of hun 
vertegenwoordigers die erom verzoeken.  

 
Artikel 23 

Het huidige artikel 22 wordt hernummerd tot het nieuwe artikel 23 en wordt 
gewijzigd. 
 

Huidig artikel 22 
Artikel 22. Het jaarverslag en de jaarrekening 

 
Het jaarverslag omtrent de activiteiten van de vereniging, de jaarrekening 
zoals vastgesteld door de Algemene Vergadering en het verslag van de Revisor 

worden toegezonden aan alle deelnemers binnen de vijfenveertig 
kalenderdagen volgend op de Jaarvergadering. 

 
Nieuw artikel 23 

Artikel 23. Het jaarverslag en de jaarrekening 

 
Het jaarverslag omtrent de activiteiten van de vereniging, de jaarrekening 

zoals vastgesteld door de Algemene Vergadering en het verslag van de Revisor 
worden toegezonden aan alle deelnemers binnen de vijfenveertig 
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kalenderdagen volgend op de Jaarvergadering, zulks onverminderd de 
bepalingen van artikel 19 van deze statuten. 

 
HOOFDSTUK VII. DE RAAD VAN BESTUUR 
 

Artikel 24 
Het huidige artikel 23 wordt hernummerd tot het nieuwe artikel 24 en wordt 

gewijzigd. 
 
Huidig artikel 23 

Artikel 23. De bestuurders 
 

§ 1. De vereniging wordt bestuurd door een Raad van Bestuur waarvan de 
leden bij geheime stemming worden benoemd door de Algemene Vergadering. 

Elke lasthebber in de Algemene Vergadering beschikt over zoveel stemmen als 
hem door deze statuten worden toegekend en kan zijn stemmen verdelen over 
de namen van de kandidaten naar zijn keuze. 

 
Elke gemeentelijke aandeelhouder heeft 1 mandaat in de Raad van Bestuur; 

 
Aan de deelnemer met het grootste aantal aandelen worden 3 bijkomende 
mandaten toegekend; 

 
Aan de deelnemer met tweede grootste aantal aandelen worden 2 bijkomende 

mandaten toegekend; 
 
Aan de deelnemer met het derde grootste aantal aandelen wordt 1 bijkomend 

mandaat toegekend; 
 

Elke gemeente draagt, bij besluit van de gemeenteraad, haar kandidaat of 
kandidaten voor.  Indien een voorgedragen kandidaat geen lid is van de 
gemeenteraad, dient de voordracht uitdrukkelijk te worden gemotiveerd 

waarbij de deskundigheid van de kandidaat met betrekking tot het statutaire 
doel van de vereniging duidelijk wordt aangetoond. 

 
Gemeenten die meerdere kandidaten mogen voordragen dienen minstens 1 
kandidaat van een ander geslacht voor te dragen; 

 
Andere deelnemers kunnen geen bestuurders in de Raad van Bestuur hebben. 

 
De Raad van Bestuur kan beslissen om de voorzitter van het opdrachthoudend 
samenwerkingsverband VERKO als deskundige toe te voegen aan de Raad van 

Bestuur; de vergoeding van de deskundige is gelijk aan deze van de andere 
leden van de Raad van Bestuur; 

 
Nieuw artikel 24 

Artikel 24. De bestuurders 

 
§ 1. De vereniging wordt bestuurd door een Raad van Bestuur waarvan de 

leden bij geheime stemming worden benoemd door de Algemene Vergadering. 
Elke vertegenwoordiger in de Algemene Vergadering beschikt over zoveel 
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stemmen als hem door deze statuten worden toegekend en kan zijn stemmen 
verdelen over de namen van de kandidaten naar zijn keuze. 

 
Elke gemeentelijke aandeelhouder heeft 1 mandaat in de Raad van Bestuur; 
 

Aan de deelnemer met het grootste aantal aandelen worden 3 bijkomende 
mandaten toegekend; 

 
Aan de deelnemer met tweede grootste aantal aandelen worden 2 bijkomende 
mandaten toegekend; 

 
Aan de deelnemer met het derde grootste aantal aandelen wordt 1 bijkomend 

mandaat toegekend; 
 

Elke gemeente draagt, bij besluit van de gemeenteraad, haar kandidaat of 
kandidaten voor.  Indien een voorgedragen kandidaat geen lid is van de 
gemeenteraad, dient de voordracht uitdrukkelijk te worden gemotiveerd 

waarbij de deskundigheid van de kandidaat met betrekking tot het statutaire 
doel van de vereniging duidelijk wordt aangetoond. 

 
Gemeenten die meerdere kandidaten mogen voordragen dienen minstens 1 
kandidaat van een ander geslacht voor te dragen. Maximaal tweederden van 

de mandaten worden bekleed door personen van hetzelfde geslacht. 
 

Andere deelnemers kunnen geen bestuurders in de Raad van Bestuur hebben. 
 
De Raad van Bestuur kan beslissen om de voorzitter van de opdrachthoudende 

vereniging VERKO als deskundige toe te voegen aan de Raad van Bestuur; de 
vergoeding van de deskundige is gelijk aan deze van de andere leden van de 

Raad van Bestuur. De voorzitter van de opdrachthoudende vereniging VERKO 
beschikt als deskundige enkel over een raadgevende stem. 

 

Artikel 25 
Het huidige artikel 24 wordt hernummerd tot het nieuwe artikel 25 en wordt 

gewijzigd. 
 
Huidig artikel 24 

Artikel 24. De leden van de Raad van Bestuur met raadgevende stem 
 

§ 1. De deelnemers – A hebben recht op maximum twee “leden van de Raad 
van Bestuur met raadgevende stem”. Deze afgevaardigden worden verkozen 
uit de leden van de gemeenteraad die verkozen zijn op een lijst waarvan geen 

enkele verkozen persoon deel uitmaakt van het College van Burgemeester en 
Schepenen.  Hun aanduiding wordt medegedeeld aan de Algemene 

Vergadering die overgaat tot de samenstelling van de Raad van Bestuur na de 
algehele vernieuwing van de gemeenteraden. 
 

§ 2. Indien het aantal door de gemeenten, op grond van de vorige paragraaf, 
aangeduide afgevaardigden, twee of minder bedraagt, neemt de Algemene 

Vergadering akte van de aanduidingen en wonen deze afgevaardigden de 
zittingen van de Raad van Bestuur bij, met raadgevende stem.  
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§ 3. Indien het aantal door de gemeenten, op grond van de eerste paragraaf 
van dit artikel, aangeduide afgevaardigden meer dan twee bedraagt, neemt de 

Algemene Vergadering  akte  van de gemeenteraadsbesluiten en bepaalt zij de 
rangorde van de aangeduide “leden met raadgevende stem”. Eerst 
gerangschikt wordt het lid dat met éénparigheid van stemmen door zijn/haar 

gemeenteraad werd aangeduid; verder gelden de volgende criteria in de 
volgorde waarbij ze hier worden vermeld : 1. de ononderbroken 

dienstanciënniteit in de betrokken gemeenteraad te beginnen met het lid met 
de hoogste anciënniteit, 2. de leeftijd van het lid, waarbij het in leeftijd oudste 
lid als eerste wordt gerangschikt. 

 
§ 4. Het mandaat duurt zes jaar, behoudens de eerste aanduiding die in elk 

geval ten einde loopt naar aanleiding van de eerstvolgende algemene 
vernieuwing van de gemeenteraden. 

 
§ 5. Voor de eerste toepassing van de bepalingen in paragraaf 2, paragraaf 3 
en paragraaf 4 hierboven moet de verwijzing in paragraaf 1 van dit artikel, 

naar de Algemene Vergadering die de Raad van Bestuur samenstelt na de 
algehele vernieuwing van de gemeenteraden, gelezen worden als een 

verwijzing naar de Algemene Vergaderingen die de opneming en de wijziging 
van dit artikel in de statuten hebben goedgekeurd. Het mandaat van de op dat 
ogenblik in functie tredende  “leden van de Raad van Bestuur met raadgevende 

stem” eindigt op de Algemene Vergadering die de Raad van Bestuur zal 
samenstellen na de eerstvolgende algehele vernieuwing van de 

gemeenteraden. 
 
§ 6. In geval van ontslag of overlijden van een “lid van de Raad van Bestuur 

met raadgevende stem” voorziet de gemeenteraad die de oorspronkelijke 
kandidaat had aangeduid, onmiddellijk in zijn of haar vervanging. 

 
§ 7. De bepalingen van het artikel 28 zijn van toepassing op de “leden van de 
Raad van Bestuur met raadgevende stem”. 

 
Nieuw artikel 25 

Artikel 25. De leden van de Raad van Bestuur met raadgevende stem 
 
§ 1. De A-deelnemers hebben recht op maximum twee “leden van de Raad van 

Bestuur met raadgevende stem”. Deze afgevaardigden worden verkozen uit de 
leden van de gemeenteraad die verkozen zijn op een lijst waarvan geen enkele 

verkozen persoon deel uitmaakt van het College van Burgemeester en 
Schepenen.  Hun aanduiding wordt medegedeeld aan de Algemene 
Vergadering die overgaat tot de samenstelling van de Raad van Bestuur na de 

algehele vernieuwing van de gemeenteraden. 
 

§ 2. Indien het aantal door de gemeenten, op grond van de vorige paragraaf, 
aangeduide afgevaardigden, twee of minder bedraagt, neemt de Algemene 
Vergadering akte van de aanduidingen en wonen deze afgevaardigden de 

zittingen van de Raad van Bestuur bij, met raadgevende stem.  
 

§ 3. Indien het aantal door de gemeenten, op grond van de eerste paragraaf 
van dit artikel, aangeduide afgevaardigden meer dan twee bedraagt, neemt de 

Algemene Vergadering  akte  van de gemeenteraadsbesluiten en bepaalt zij de 
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rangorde van de aangeduide “leden met raadgevende stem”. Eerst 
gerangschikt wordt het lid dat met éénparigheid van stemmen door zijn/haar 

gemeenteraad werd aangeduid; verder gelden de volgende criteria in de 
volgorde waarbij ze hier worden vermeld : 1. de ononderbroken 
dienstanciënniteit in de betrokken gemeenteraad te beginnen met het lid met 

de hoogste anciënniteit, 2. de leeftijd van het lid, waarbij het in leeftijd oudste 
lid als eerste wordt gerangschikt. 

 
§ 4. Het mandaat duurt zes jaar, behoudens de eerste aanduiding die in elk 
geval ten einde loopt naar aanleiding van de eerstvolgende algemene 

vernieuwing van de gemeenteraden. 
 

§ 5. Voor de eerste toepassing van de bepalingen in paragraaf 2, paragraaf 3 
en paragraaf 4 hierboven moet de verwijzing in paragraaf 1 van dit artikel, 

naar de Algemene Vergadering die de Raad van Bestuur samenstelt na de 
algehele vernieuwing van de gemeenteraden, gelezen worden als een 
verwijzing naar de Algemene Vergaderingen die de opneming en de wijziging 

van dit artikel in de statuten hebben goedgekeurd. Het mandaat van de op dat 
ogenblik in functie tredende  “leden van de Raad van Bestuur met raadgevende 

stem” eindigt op de Algemene Vergadering die de Raad van Bestuur zal 
samenstellen na de eerstvolgende algehele vernieuwing van de 
gemeenteraden. 

 
§ 6. In geval van ontslag of overlijden van een “lid van de Raad van Bestuur 

met raadgevende stem” voorziet de gemeenteraad die de oorspronkelijke 
kandidaat had aangeduid, onmiddellijk in zijn of haar vervanging. 
 

§ 7. De bepalingen van artikel 29 zijn van toepassing op de “leden van de Raad 
van Bestuur met raadgevende stem”. 

 
Artikel 26 
Het huidige artikel 25 wordt hernummerd tot het nieuwe artikel 26 en wordt niet 

gewijzigd. 
 

Artikel 27 
Het huidige artikel 26 wordt hernummerd tot het nieuwe artikel 27 en wordt 
gewijzigd. 

 
Huidig artikel 26 

Artikel 26. Duur van het mandaat 
 
De duur van het mandaat van bestuurder of “lid van de Raad van Bestuur met 

raadgevende stem” bedraagt zes jaren. 
Een uittredende bestuurder of “lid van de Raad van Bestuur met raadgevende 

stem” is opnieuw verkiesbaar. 
 
Alle bestuurders zijn ambtshalve ontslagnemend : 

 
a. na de eerste Algemene Vergadering volgend op de algehele vernieuwing 

van de gemeenteraden; 
b. onmiddellijk nadat zij het openbaar mandaat dat zij bij hun benoeming 

bekleedden, verloren hebben; 
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c. wanneer zij niet meer het vertrouwen genieten van de deelgenoot die 
hen heeft voorgedragen en door deze een nieuwe kandidaat wordt 

voorgedragen. 
 
Nieuw artikel 27 

Artikel 27. Duur van het mandaat 
 

De duur van het mandaat van bestuurder of “lid van de Raad van Bestuur met 
raadgevende stem” bedraagt zes jaren. 
Een uittredende bestuurder of “lid van de Raad van Bestuur met raadgevende 

stem” is opnieuw verkiesbaar. 
 

Alle bestuurders zijn ambtshalve ontslagnemend : 
 

a. na de eerste Algemene Vergadering volgend op de algehele vernieuwing 
van de gemeenteraden; 

b. onmiddellijk nadat zij het openbaar mandaat dat zij bij hun benoeming 

bekleedden, verloren hebben; 
c. wanneer zij niet meer het vertrouwen genieten van de deelgenoot die 

hen heeft voorgedragen en door deze een nieuwe kandidaat wordt 
voorgedragen, middels een besluit van het bevoegde orgaan. 

 

Artikel 28 
Het huidige artikel 27 wordt hernummerd tot het nieuwe artikel 28 en wordt niet 

gewijzigd. 
 
Artikel 29 

Het huidige artikel 28 wordt hernummerd tot het nieuwe artikel 29 en wordt 
gewijzigd. 

 
Huidig artikel 28 

Artikel 28. Onverenigbaarheden met het mandaat van bestuurder 

 
Het artikel 48 van het Decreet van zes juli tweeduizend en één is hier van 

toepassing. 
 
Bovendien is het een bestuurder en het “lid van de Raad van Bestuur met 

raadgevende stem” uitdrukkelijk verboden : 
 

a. aanwezig te zijn bij een beraadslaging over zaken waarbij hun 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 bloed – en aanverwanten tot de tweede 
graad zo het gaat om voordrachten van kandidaten, benoemingen, 

afzettingen of schorsingen. 
b. rechtstreeks of onrechtstreeks deel te nemen aan overeenkomsten 

afgesloten door de vereniging. 

c. 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 geschiedt. 

d. Op te treden als raadsman van een personeelslid in tuchtzaken. 
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Wordt van rechtswege als ontslagnemend en niet – herkiesbaar beschouwd, 

de bestuurder die handelt tegen dit verbod. 
 
Nieuw artikel 29 

Artikel 29. Onverenigbaarheden met het mandaat van bestuurder 
 

De onverenigbaarheden zoals bepaald in artikel 436 van het Decreet van 22 
december 2017 over het lokaal bestuur zijn van toepassing. 
 

Bovendien is het een bestuurder en het “lid van de Raad van Bestuur met 
raadgevende stem” uitdrukkelijk verboden : 

 
a. aanwezig te zijn bij een beraadslaging 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 bloed- en aanverwanten tot de tweede 

graad als het gaat om voordrachten van kandidaten, benoemingen, 
afzettingen of schorsingen. 

b. rechtstreeks of onrechtstreeks deel te nemen aan overeenkomsten 
afgesloten door de vereniging. 

c. 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 geschiedt. 
d. Op te treden als raadsman van een personeelslid in tuchtzaken. 

 

Wordt van rechtswege als ontslagnemend en niet-herkiesbaar beschouwd, de 
bestuurder die handelt tegen dit verbod. 

 
Artikel 30 
Het huidige artikel 29 wordt hernummerd tot het nieuwe artikel 30 en wordt 

gewijzigd. 
 

Huidig artikel 29 
Artikel 29. De Voorzitter, de Ondervoorzitters en de Secretaris 
 

De Raad van Bestuur kiest onder zijn leden, een Voorzitter, een eerste en een 
tweede Ondervoorzitter. De Voorzitter en de Ondervoorzitters moeten 

verkozen worden onder de leden van de Raad van Bestuur die door een 
gemeente werden voorgedragen en lid zijn van de gemeenteraad.  
Het mandaat van Voorzitter en Ondervoorzitter duurt zes jaren. Het is 

hernieuwbaar. Het neemt in ieder geval een einde bij het mandaat van 
bestuurder. 

 
Het mandaat van Secretaris wordt waargenomen door de Directeur van de 
vereniging of diegene die hem vervangt. 

 
De Voorzitter zit de vergaderingen van de Raad van Bestuur en de Algemene 

Vergadering voor. Bij diens ontstentenis worden zij voorgezeten door de eerste 
ondervoorzitter, respectievelijk de tweede ondervoorzitter. 
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Bij ontstentenis van de Voorzitter en de Ondervoorzitters worden de 
vergaderingen voorgezeten door de bestuurder die door een gemeente werd 

voorgedragen, die lid is van de gemeenteraad en die in de Raad van Bestuur 
de grootste ononderbroken anciënniteit heeft. Bij gelijke anciënniteit neemt de 
in leeftijd oudste bestuurder die door een gemeente werd voorgedragen, het 

voorzitterschap waar. 
 

Nieuw artikel 30 
Artikel 30. De Voorzitter, de Ondervoorzitters en de Secretaris 
 

De Raad van Bestuur kiest onder zijn leden een Voorzitter en een eerste en 
een tweede Ondervoorzitter. De Voorzitter en de Ondervoorzitters moeten 

verkozen worden onder de leden van de Raad van Bestuur die door een 
gemeente werden voorgedragen en die ook gemeenteraadslid, schepen of 

burgemeester zijn  in de deelnemende gemeente.  
Het mandaat van Voorzitter en Ondervoorzitter duurt zes jaren. Het is 
hernieuwbaar. Het neemt in ieder geval een einde bij het  einde van het 

mandaat als bestuurder. 
 

Het mandaat van Secretaris wordt waargenomen door de Directeur van de 
vereniging of diegene die hem vervangt. 
 

De Voorzitter zit de vergaderingen van de Raad van Bestuur en de Algemene 
Vergadering voor. Bij diens ontstentenis worden zij voorgezeten door de eerste 

Ondervoorzitter, respectievelijk de tweede Ondervoorzitter. 
 
Bij ontstentenis van de Voorzitter en de Ondervoorzitters worden de 

vergaderingen voorgezeten door de bestuurder die door een gemeente werd 
voorgedragen, die ook gemeenteraadslid, schepen of burgemeester is en die 

in de Raad van Bestuur de grootste ononderbroken anciënniteit heeft. Bij 
gelijke anciënniteit neemt de in leeftijd oudste bestuurder die door een 
gemeente werd voorgedragen, het voorzitterschap waar. 

 
Artikel 31 

Het huidige artikel 30 wordt hernummerd tot het nieuwe artikel 31 en wordt niet 
gewijzigd. 
 

Artikel 32 
Het huidige artikel 31 wordt hernummerd tot het nieuwe artikel 32 en wordt 

gewijzigd. 
 
Huidig artikel 31 

Artikel 31. Wijze van vergaderen, beraadslagen en besluiten van de 
Raad van Bestuur 

 
De Raad van Bestuur kan geldig beraadslagen als de meerderheid van de 
leden, alsook de meerderheid van de leden, voorgedragen door de gemeenten 

aanwezig is of vertegenwoordigd en slechts over de punten op de dagorde 
vermeld. 

 
Elke bestuurder mag een bestuurder die tot dezelfde groep behoort het recht 

verlenen hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen en in zijn 
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plaats te stemmen. Een bestuurder mag slechts drager zijn van één volmacht. 
Deze volmacht moet schriftelijk gesteld zijn en aan de Voorzitter van de 

vergadering overgemaakt worden ten laatste bij de aanvang van de 
vergadering. De volmacht moet de naam van de volmachtdrager vermelden. 
 

De volmacht mag ook gesteld zijn door middelen van een faxbericht, per e-
mail of gelijk welk ander schriftelijk communicatiemiddel waarvan de 

authenticiteit van herkomst evenwel op ondubbelzinnige wijze identificeerbaar 
is. 
 

De besluiten van de Raad van Bestuur worden genomen bij meerderheid van 
stemmen. Bij staking van stemmen is deze van de voorzitter van de 

vergadering doorslaggevend. Indien het gaat om een geheime stemming is het 
punt van de dagorde, in geval van staking van stemmen, verworpen. 

De onthoudingen worden niet meegerekend om het meerderheidsquorum van 
de stemming te bepalen. 
 

Om geldig te besluiten moeten alle besluiten van de Raad van Bestuur ook de 
vereiste meerderheid bekomen van de bestuurders die door de gemeenten 

werden voorgedragen. 
 
Wanneer de in de eerste alinea van dit artikel bepaalde meerderheid der 

bestuurders niet aanwezig is, zal een tweede vergadering binnen de vijftien 
dagen worden belegd, waarop over de punten die voor de tweede maal op de 

dagorde worden gebracht, kan worden beslist, welke ook het aantal aanwezige 
of vertegenwoordigde bestuurders zij. De uitnodiging tot het bijwonen van 
deze tweede vergadering, zal bij aangetekende brief worden verzonden en zal 

aan de tekst van dit artikel herinneren. 
 

Nieuw artikel 32 
Artikel 32. Wijze van vergaderen, beraadslagen en besluiten van de 
Raad van Bestuur 

 
De Raad van Bestuur kan geldig beraadslagen als de meerderheid van de 

leden, alsook de meerderheid van de leden voorgedragen door de gemeenten, 
aanwezig is of vertegenwoordigd en slechts over de punten op de dagorde 
vermeld. 

 
Elke bestuurder mag een bestuurder die tot dezelfde groep behoort het recht 

verlenen hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen en in zijn 
plaats te stemmen. Een bestuurder mag slechts drager zijn van één volmacht. 
Deze volmacht moet schriftelijk gesteld zijn en aan de Voorzitter van de 

vergadering overgemaakt worden ten laatste bij de aanvang van de 
vergadering. De volmacht moet de naam van de volmachtdrager vermelden. 

 
De volmacht mag ook gesteld zijn door middel van een faxbericht, per e-mail 
of gelijk welk ander schriftelijk communicatiemiddel waarvan de authenticiteit 

van herkomst evenwel op ondubbelzinnige wijze identificeerbaar is. 
 

De besluiten van de Raad van Bestuur worden genomen bij meerderheid van 
stemmen. Bij staking van stemmen is deze van de voorzitter van de 
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vergadering doorslaggevend. Indien het gaat om een geheime stemming is het 
punt van de dagorde, in geval van staking van stemmen, verworpen. 

De onthoudingen worden niet meegerekend om het meerderheidsquorum van 
de stemming te bepalen. 
 

Om geldig te besluiten moeten alle besluiten van de Raad van Bestuur ook de 
vereiste meerderheid bekomen van de bestuurders die door de gemeenten 

werden voorgedragen. 
 
Wanneer de in de eerste alinea van dit artikel bepaalde meerderheid der 

bestuurders niet aanwezig is, zal een tweede vergadering binnen de vijftien 
dagen worden belegd, waarop over de punten die voor de tweede maal op de 

dagorde worden gebracht, kan worden beslist, welke ook het aantal aanwezige 
of vertegenwoordigde bestuurders zij. De uitnodiging tot het bijwonen van 

deze tweede vergadering, zal bij aangetekende brief worden verzonden en zal 
aan de tekst van dit artikel herinneren. 

 

Artikel 33 
Het huidige artikel 32 wordt hernummerd tot het nieuwe artikel 33 en wordt 

gewijzigd. 
 
Huidig artikel 32 

Artikel 32. Het verslag van de vergadering en de bestemming ervan. 
 

De besluiten van de Raad van Bestuur worden vastgelegd in een gedetailleerd 
verslag. Dit verslag zal ook het individueel stemgedrag van de leden van de 
Raad van Bestuur vermelden. Het verslag wordt ondertekend door de 

Voorzitter en de Secretaris. Eensluidend verklaarde afschriften worden 
ondertekend door de Voorzitter of de Secretaris. Afschriften van het verslag 

worden aan de leden van de Raad van Bestuur overgelegd op de volgende 
vergadering. 
 

Er wordt tevens een overzichtslijst opgemaakt per Raad van Bestuur, met een 
beknopte beschrijving van de daarin geregelde aangelegenheden en besluiten 

van de Raad van Bestuur.  De wijze waarop en de termijnen waarbinnen de 
verslagen van de Raad van Bestuur en de overzichtslijsten ter beschikking 
worden gesteld, ingezonden en gecommuniceerd worden, wordt bepaald door 

het Decreet van 6 juli 2001, houdende de intergemeentelijke samenwerking, 
de latere wijzigingen van het Decreet en de besluiten terzake. 

 
Nieuw artikel 33 

Artikel 33. De notulen van de vergadering en de bestemming ervan. 

 
De besluiten van de Raad van Bestuur worden vastgelegd in de gedetailleerde 

notulen. De notulen zullen ook het individueel stemgedrag van de leden van 
de Raad van Bestuur vermelden. De notulen worden ondertekend door de 
Voorzitter en de Secretaris. Eensluidend verklaarde afschriften worden 

ondertekend door de Voorzitter of de Secretaris. Afschriften van de notulen 
worden aan de leden van de Raad van Bestuur overgelegd op de volgende 

vergadering. 
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Er wordt tevens een overzichtslijst opgemaakt per Raad van Bestuur, met een 
beknopte beschrijving van de daarin geregelde aangelegenheden en besluiten 

van de Raad van Bestuur.  De wijze waarop en de termijnen waarbinnen de 
notulen van de Raad van Bestuur en de overzichtslijsten ter beschikking 
worden gesteld, ingezonden en gecommuniceerd worden, worden bepaald 

door het Decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, de latere 
wijzigingen van het Decreet en de besluiten terzake. 

 
Artikel 34 
Het huidige artikel 33 wordt hernummerd tot het nieuwe artikel 34 en wordt 

gewijzigd. 
 

Huidig artikel 33 
Artikel 33. Bevoegdheden van de Raad van Bestuur en de delegatie 

van machten 
 
De Raad van Bestuur beschikt over de meest uitgebreide bevoegdheden voor 

het beheer en het bestuur van de vereniging. Alles wat door de wet, het 
decreet of door onderhavige statuten niet aan de Algemene Vergadering 

voorbehouden is, valt binnen zijn bevoegdheid. 
 
De Raad van Bestuur benoemt en ontslaat het personeel. Hij bepaalt hun 

statuut  en  hun bezoldiging. Hij stelt de tarieven vast met in acht name van 
de wettelijk voorgeschreven formaliteiten. 

 
Alle akten die de vereniging tegenover derden binden, moeten, buiten de 
gevallen van bijzondere machtsdelegatie uitgaande van de Raad van Bestuur, 

worden ondertekend door de Voorzitter, bij diens ontstentenis door de eerste, 
respectievelijk de tweede Ondervoorzitter, bij hun ontstentenis door een 

bestuurder en de secretaris, zonder dat zij hun machten moeten bewijzen. De 
vereniging is daarenboven geldig verbonden door bijzondere lasthebbers voor 
zover deze binnen de perken van hun mandaat handelen. De handtekening 

van de Voorzitter of een Ondervoorzitter of zijn gedelegeerde, volstaat voor de 
akten van dagelijks bestuur. 

Hieronder wordt verstaan : de briefwisseling, het zorgen voor de ontvangsten 
en de betalingen van de vereniging, het afleveren van kwijtschriften, cheques 
en soortgelijke waarden; deze opsomming is niet limitatief. 

 
Nieuw artikel 34 

Artikel 34. Bevoegdheden van de Raad van Bestuur en de delegatie van 
machten 
 

De Raad van Bestuur beschikt over de meest uitgebreide bevoegdheden voor 
het beheer en het bestuur van de vereniging. Alles wat door de wet, het 

decreet of door onderhavige statuten niet aan de Algemene Vergadering 
voorbehouden is, valt binnen zijn bevoegdheid. 
 

De Raad van Bestuur benoemt en ontslaat het personeel. Hij bepaalt hun 
statuut  en  hun bezoldiging. Hij stelt de tarieven vast met in acht name van 

de wettelijk voorgeschreven formaliteiten. 
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Alle akten die de vereniging tegenover derden binden, moeten, buiten de 
gevallen van bijzondere machtsdelegatie uitgaande van de Raad van Bestuur, 

worden ondertekend door de Voorzitter, bij diens ontstentenis door de eerste, 
respectievelijk de tweede Ondervoorzitter, bij hun ontstentenis door een 
bestuurder en de secretaris, zonder dat zij hun machten moeten bewijzen. De 

vereniging is daarenboven geldig verbonden door bijzondere lasthebbers voor 
zover deze binnen de perken van hun mandaat handelen. De handtekening 

van de Voorzitter of een Ondervoorzitter of zijn gedelegeerde, volstaat voor de 
akten van dagelijks bestuur. 
Hieronder wordt verstaan : de briefwisseling, het zorgen voor de ontvangsten 

en de betalingen van de vereniging, het afleveren van kwijtschriften, cheques 
en soortgelijke waarden; deze opsomming is niet limitatief. De Raad van 

Bestuur kan de dagelijkse bestuursbevoegdheden verder delegeren in een door 
de Raad van Bestuur aan te nemen volmachtenregeling. 

 
De Raad van Bestuur vertegenwoordigt de vereniging tegenover derden en in 
rechte als eiser of als verweerder. 

 
Artikel 35 

Het huidige artikel 34 wordt hernummerd tot het nieuwe artikel 35 en wordt niet 
gewijzigd. 
 

HOOFDSTUK VIII. 
 

Huidig Hoofdstuk VIII: HOOFDSTUK VIII. DE REVISOR 
Nieuw Hoofstuk VIII: HOOFDSTUK VIII. DE BEHEERRAAD VAN DE 
ZELFSTANDIGE GROEPERING VAN PERSONEN 

 
Artikel 36 

Er wordt een nieuw artikel 36 ingevoegd. Het huidige artikel 35 wordt hernummerd 
tot het nieuwe artikel 37. 
 

Nieuw artikel 36 
Artikel 36. Beheer en toezicht 

 
Het beheer en toezicht op de werking van de Zelfstandige groepering van 
personen wordt waargenomen door de Raad van Bestuur of door één door de 

Raad van Bestuur specifiek hiervoor gedelegeerd persoon (i.e. de beheerder). 
 

Hierbij kan door de RvB aan de beheerder van de zelfstandige groepering 
mandaat verleend worden: 

- om leden te kunnen laten toetreden en uit te sluiten, met inachtneming 

van de voorwaarden zoals bepaald in art. 44bis W.btw. en punt 3.2 van 
de Circulaire AAFisc Nr. 31/2016 (E.T.127.540) dd. 12.12.2016; 

- om als aanspreekpunt te dienen,  bij mogelijke conflicten tussen leden 
met betrekking tot de handelingen gesteld door de zelfstandige 
groepering van personen; 

- om het administratief beheer verbonden aan de gemeenschappelijk 
gemaakte kosten te behartigen, inclusief het bepalen van de 

verdelingsmodaliteiten tussen de leden van de gemaakte kosten aan een 
strikt kostende prijs, het opmaken van de periodiek uit te reiken 

kostenafrekeningen, het vervullen van de nodige btw-verplichtingen en 
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vertegenwoordigingen ten aanzien van de Belgische BTW-diensten, het 
voeren van de gelieerde boekhouding enz…. 

 
Bij belangrijke beheersproblemen is de beheerder verplicht om mondeling of 
schriftelijk de leden (en bij delegatie) de Raad van Bestuur te consulteren of 

op de hoogte te brengen van belangrijke beheersproblemen met betrekking 
tot de taken die in gezamenlijk belang op kostenbasis worden uitgevoerd vnl. 

indien deze problemen belangrijke repercussies kunnen hebben op de kostprijs 
en de BTW-behandeling van de uitgeoefende activiteiten. Deze procedure van 
consultatie mag echter niet meer dan 10 werkdagen in beslag nemen. De 

verdere bevoegdheden van de beheerder en de delegatie van deze 
bevoegdheden kan verder uiteengezet worden op basis van een reglement van 

interne orde. De aanstelling, de wijziging van aanstelling en het ontslag  van 
de gedelegeerde beheerder van de zelfstandige groepering verloop via gewone 

beslissing van de Raad van Bestuur. 
 
HOOFDSTUK IX. 

 
Huidig Hoofdstuk IX : HOOFDSTUK IX. BOEKJAAR, JAARREKENING 

Nieuw Hoofstuk IX : HOOFDSTUK IX. DE REVISOR 
 
Artikel 37  

Het huidige artikel 35 wordt hernummerd tot het nieuwe artikel 37 en wordt 
gewijzigd. 

 
Huidig artikel 35 

Artikel 35. Aanstelling en duur van de opdracht 

 
De controle op de vereniging wordt uitgeoefend door een Revisor, benoemd 

door de Algemene Vergadering voor een periode van maximum drie jaren en 
op wie de desbetreffende artikelen van het Wetboek van Vennootschappen, 
van toepassing is. 

 
Hij kan worden herbenoemd telkens voor een nieuwe periode van maximum 

drie jaren. Zijn ereloon wordt vastgesteld door zelfde Algemene Vergadering 
die over zijn aanstelling beslist. 

 

Nieuw artikel 37 
Artikel 37. Aanstelling en duur van de opdracht 

 
De controle op de vereniging wordt uitgeoefend door een Revisor, benoemd 
door de Algemene Vergadering voor een periode van maximum drie jaren en 

op wie de desbetreffende artikelen van het Wetboek van Vennootschappen en 
Verenigingen, van toepassing zijn. 

 
Hij kan worden herbenoemd telkens voor een nieuwe periode van maximum 
drie jaren. Zijn ereloon wordt vastgesteld door zelfde Algemene Vergadering 

die over zijn aanstelling beslist. 
 

Artikel 38  
Het huidige artikel 36 wordt hernummerd tot het nieuwe artikel 38 en wordt 

gewijzigd. 
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Huidig artikel 36 

Artikel 36. Taken en verantwoordelijkheden van de Revisor 
 
De Revisor oefent een onbeperkt recht van toezicht uit op alle verrichtingen 

van de vereniging. Hij mag inzage nemen, doch zonder ze te verplaatsen, van 
de boeken, de briefwisseling, de verslagen en processen-verbaal en over het 

algemeen van alle schrifturen en dossiers van de vereniging. Hij kan door de 
Algemene Vergadering of de Raad van Bestuur met bijzondere 
toezichtopdrachten worden belast 

 
Hij overhandigt tien weken voor de Jaarvergadering, aan alle bestuurders, een 

verslag. Dit verslag moet ondermeer de nodige gegevens bevatten om te 
kunnen oordelen op welke wijze de statuten en de wettelijke voorschriften 

worden nageleefd. Het verslag behelst eveneens alle gewenste en vereiste 
inlichtingen betreffende de jaarrekeningen. 

 

Nieuw artikel 38 
Artikel 38. Taken en verantwoordelijkheden van de Revisor 

 
De Revisor oefent een onbeperkt recht van toezicht uit op alle verrichtingen 
van de vereniging. Hij mag inzage nemen, doch zonder ze te verplaatsen, van 

de boeken, de briefwisseling, de verslagen en processen-verbaal en over het 
algemeen van alle schriftelijke documenten en dossiers van de vereniging. Hij 

kan door de Algemene Vergadering of de Raad van Bestuur met bijzondere 
toezichtopdrachten worden belast 
 

Hij overhandigt tien weken voor de Jaarvergadering, aan alle bestuurders, een 
verslag. Dit verslag moet ondermeer de nodige gegevens bevatten om te 

kunnen oordelen op welke wijze de statuten en de wettelijke voorschriften 
worden nageleefd. Het verslag behelst eveneens alle gewenste en vereiste 
inlichtingen betreffende de jaarrekeningen. 

 
HOOFDSTUK X. 

 
Huidig Hoofdstuk X : HOOFDSTUK X. INFORMATIE EN COMMUNICATIE 
Nieuw Hoofstuk X : HOOFDSTUK X. BOEKJAAR, JAARREKENING 

 
Artikel 39  

Het huidige artikel 37 wordt hernummerd tot het nieuwe artikel 39 en wordt niet 
gewijzigd. 
 

Artikel 40  
Het huidige artikel 38 wordt hernummerd tot het nieuwe artikel 40 en wordt 

gewijzigd. 
 
Huidig artikel 38 

Artikel 38. Boekjaar, jaarrekening 
 

Het boekjaar vangt aan op één januari en eindigt op één en dertig december. 
Op één en dertig december van elk jaar maakt de Raad van Bestuur zijn 
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jaarverslag, de jaarrekening en het voorstel tot bestemming van het resultaat 
op. 

 
De Raad van Bestuur stelt ten minste veertien weken voor de Jaarvergadering 
en dit zonder het verplaatsen van documenten, alle stukken vereist voor het 

nazicht van alle geschriften, ter beschikking van de Revisor. 
 

Nieuw artikel 40 
Artikel 40. Boekjaar, jaarrekening 
 

Het boekjaar vangt aan op één januari en eindigt op één en dertig december. 
Op één en dertig december van elk jaar maakt de Raad van Bestuur zijn 

jaarverslag, de jaarrekening en het voorstel tot bestemming van het resultaat 
op. 

 
De Raad van Bestuur stelt ten minste veertien weken voor de Jaarvergadering 
en dit zonder het verplaatsen van documenten, alle stukken vereist voor het 

nazicht van alle geschriften, ter beschikking van de Revisor. 
 

De jaarrekening wordt vastgesteld door de Algemene Vergadering op de 
Jaarvergadering aan de hand van het jaarverslag van de Raad van Bestuur en 
het verslag van de revisor.  

 
De jaarrekening wordt binnen een termijn van dertig kalenderdagen, nadat ze 

door de Algemene Vergadering werd vastgesteld, door de bestuurders 
neergelegd bij de Nationale Bank van België. 

 

Artikel 41 
Het huidige artikel 39 wordt hernummerd tot het nieuwe artikel 41 en wordt 

gewijzigd. 
 
Huidig artikel 39 

Artikel 39. Resultaatrekening, winst en winstverdeling 
 

De winst van het boekjaar blijkt uit de resultaatrekening. 
 
a. Op de winst wordt tenminste vijf ten honderd vooraf genomen voor 

het vormen van de wettelijke reserve. Deze voorafname is niet meer 
verplicht wanneer de wettelijke reserve tien procent (10 %) bedraagt 

van het geplaatst kapitaal. 
 
b. Van het saldo wordt een dividend uitbetaald aan de deelnemers A, B 

en F maximaal als volgt:  
 

(1) Er wordt geen dividend uitgekeerd indien het resultaat van de 
vennootschap negatief is; 

(2) Er wordt een dividend uitgekeerd gelijk aan de IRS 10 jaar op 31.12 

van het betreffende boekjaar met een maximum van 5% van het 
volstort kapitaal indien de winst € 0 tot maximaal € 160.000 

bedraagt; 
(3) Er wordt een dividend van 5% van het volstort kapitaal uitgekeerd 

indien de winst € 160.001 tot maximaal € 320.000 bedraagt; 
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(4) Er wordt een dividend van 10% van het volstort kapitaal uitgekeerd 
indien de winst € 320.001 tot maximaal € 640.000 bedraagt; 

(5) Er wordt een dividend van 15% van het volstort kapitaal uitgekeerd 
indien de winst € 640.001 tot maximaal € 1.280.000 bedraagt; 

(6) Er wordt een dividend van 20% van het volstort kapitaal uitgekeerd 

indien de winst € 1.280.001 tot maximaal € 3.000.000 bedraagt; 
 

Het percentage wordt vastgesteld door de Algemene Vergadering op 
gemotiveerd voorstel van de Raad van Bestuur.  Het percentage wordt 
vastgesteld met de nodige zorgvuldigheid teneinde de activiteiten van 

de vereniging niet te hinderen en in het bijzonder met het oog op een 
gezonde verhouding tussen het eigen en vreemd vermogen, hetzij om 

het te bewerkstelligen, hetzij om het in stand te houden.  
 

Het dividend wordt verdeeld tussen de betrokken deelnemers naar rato 
van het door hen gestorte kapitaal. 
 

c. Op voorstel van de Raad van Bestuur zal de Algemene Vergadering 
het saldo geheel of gedeeltelijk aan de reserves toekennen of naar 

het volgend boekjaar overdragen. 
 
d. Geen winst zal worden uitgekeerd indien op datum van de afsluiting 

van het boekjaar het netto actief, zoals het blijkt uit de Jaarrekening, 
is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het 

bedrag van het vast gedeelte van het kapitaal of van het gestorte 
kapitaal, wanneer dit minder bedraagt dan het vaste gedeelte van 
het kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet, het 

decreet of de statuten, niet mogen worden uitgekeerd. 
 

Onder netto actief moet worden verstaan : het totaal bedrag van de 
activa, zoals blijkt uit de balans, verminderd met de voorzieningen, 
schulden of kapitaalstoelagen. Winst kan evenmin worden uitgekeerd 

indien deze zou tot stand gekomen zijn door kapitaalsubsidies of 
werkingstoelagen van een hogere overheid. 

 
Nieuw artikel 41 

Artikel 41. Resultaatrekening, winst en winstverdeling 

 
De winst van het boekjaar blijkt uit de resultaatrekening. 

 
a. Op de winst wordt tenminste vijf ten honderd vooraf genomen voor het 

vormen van de wettelijke reserve. Deze voorafname is niet meer 

verplicht wanneer de wettelijke reserve tien procent (10 %) bedraagt 
van het geplaatst kapitaal. 

 
b. Het saldo van de  winst van het boekjaar en de reeds gereserveerde 

reserves uit het verleden kunnen enkel aangewend worden ter 

realisering van het doel van de vereniging. De mogelijkheid tot 
uitkering van dividenden aan de diverse deelnemers-leden van de 

vereniging en van de zelfstandige groepering van personen wordt 
uitdrukkelijk  uitgesloten. 
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Artikel 42 
Het huidige artikel 40 wordt hernummerd tot het nieuwe artikel 42 en wordt 

gewijzigd. 
 
Huidig artikel 40 

Artikel 40. Resultaatrekening : verlies en de verwerking 
 

Wanneer een boekjaar wordt afgesloten met verlies, dan wordt het verlies 
vereffend door afneming op de reserves of vroeger overgedragen winst. Zo 
deze ontoereikend zijn, dan wordt het saldo naar het volgend boekjaar 

overgedragen. 
 

Wanneer ten gevolge van een geleden verlies, het netto actief gedaald is tot 
minder dan de helft van het vaste gedeelte van het maatschappelijk kapitaal, 

dan moet de Algemene Vergadering bijeenkomen binnen een termijn van ten 
hoogste negentig dagen nadat het verlies is vastgesteld om te beraadslagen 
en te beslissen, volgens de regels  die van toepassing zijn op een 

statutenwijziging, over een door de Raad van Bestuur opgesteld saneringsplan. 
 

De Raad van Bestuur verantwoordt zijn voorstellen in dit saneringsplan dat 
uiterlijk negentig dagen voor de Algemene Vergadering, aan alle deelnemers 
en aan de toezichthoudende overheid wordt voorgelegd, samen met de 

uitnodiging en alle bijhorende documenten waaruit de noodzaak en de aard 
van het saneringsplan blijkt. 

 
De Algemene Vergadering beslist, onder de voorwaarden bepaald in het artikel 
39 van het Decreet van zes juli tweeduizend en één, en het artikel 15, tweede, 

derde en vierde alinea van deze statuten. 
 

Nieuw artikel 42 
Artikel 42. Resultaatrekening : verlies en de verwerking 
 

Wanneer een boekjaar wordt afgesloten met verlies, dan wordt het verlies 
vereffend door afneming op de reserves of vroeger overgedragen winst. Zo 

deze ontoereikend zijn, dan wordt het saldo naar het volgend boekjaar 
overgedragen. 
 

Met toepassing van artikel 457 van het Decreet van 22 december 2017 over 
het lokaal bestuur roept  de Raad van Bestuur de Algemene Vergadering op 

om te vergaderen als het netto actief van de vereniging negatief dreigt te 
worden of is geworden. De Algemene Vergadering vergadert binnen ten 
hoogste zestig dagen na de datum waarop de voormelde toestand is 

vastgesteld of diende te zijn vastgesteld krachtens wettelijke of statutaire 
bepalingen. Er wordt gehandeld overeenkomstig voornoemd artikel 457 en de 

Algemene Vergadering neemt een beslissing overeenkomstig voornoemd 
artikel 457. 

 

HOOFDSTUK XI. 
 

Huidig Hoofdstuk XI : HOOFDSTUK XI. ONTBINDING VEREFFENING 
Nieuw Hoofstuk XI : HOOFDSTUK XI. INFORMATIE EN COMMUNICATIE 

 



65 

 

Artikel 43  
Het huidige artikel 41 wordt hernummerd tot het nieuwe artikel 43 en wordt 

gewijzigd. 
 
Huidig artikel 41 

Artikel 41. Informatie en communicatie 
 

De vergaderingen van de Algemene Vergadering zijn openbaar. 
 
De Raad van Bestuur draagt de verantwoordelijkheid het Jaarverslag 

aangaande werking van de vereniging, tijdig en in de gepaste vorm, voor te 
leggen aan alle gemeenteraden en bij de statutaire organen van alle andere 

aangesloten leden en na goedkeuring ervan, de verspreiding te verzekeren bij 
alle gemeenteraadsleden en derden, in een naar de tijdsomstandigheden, 

aangepaste vorm en met zin voor openheid en duidelijkheid. 
 
De Raad van Bestuur draagt de verantwoordelijkheid om alle besluiten, zowel 

van de Algemene Vergadering als van de Raad van Bestuur, welke van 
bijzondere betekenis zijn voor de bevolking, kenbaar te maken in een eveneens 

naar de tijdsomstandigheden, aangepaste vorm met zin voor openheid en 
duidelijkheid. 
 

De Raad van Bestuur legt aan de Jaarvergadering, die plaats vindt in de loop 
van het eerste werkingsjaar na de algehele vernieuwing van de 

gemeenteraden, een evaluatierapport voor over de werking van de vereniging 
en de objectieven voor de komende zes jaren, en dit overeenkomstig de 
bepalingen van het artikel 70 van het Decreet van zes juli tweeduizend en één 

en latere wijzigingen. 
 

Nieuw artikel 43 
Artikel 43. Informatie en communicatie 
 

De vergaderingen van de Algemene Vergadering zijn openbaar. 
 

De Raad van Bestuur draagt de verantwoordelijkheid het Jaarverslag 
aangaande werking van de vereniging, tijdig en in de gepaste vorm, voor te 
leggen aan alle gemeenteraden en bij de statutaire organen van alle andere 

aangesloten leden en na goedkeuring ervan, de verspreiding te verzekeren bij 
alle gemeenteraadsleden en derden, in een naar de tijdsomstandigheden, 

aangepaste vorm en met zin voor openheid en duidelijkheid. 
 
De Raad van Bestuur draagt de verantwoordelijkheid om alle besluiten, zowel 

van de Algemene Vergadering als van de Raad van Bestuur, welke van 
bijzondere betekenis zijn voor de bevolking, kenbaar te maken in een eveneens 

naar de tijdsomstandigheden, aangepaste vorm met zin voor openheid en 
duidelijkheid. 
 

De voorzitter van de Raad van Bestuur maakt, overeenkomstig de artikelen 
466 van het Decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, via de 

webtoepassing van de vereniging een lijst bekend van de besluiten van de 
bestuursorganen van de vereniging met een beknopte omschrijving van de 

daarin geregelde aangelegenheden binnen de tien dagen nadat de besluiten 
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genomen zijn. Indien een besluit door de toezichthoudende vereniging zou 
worden vernietigd, wordt die vernietiging eveneens gemeld. Gelijktijdig met 

de bekendmaking, brengt de vereniging de toezichthoudende overheid op de 
hoogte van de bekendmaking. 
De voorzitter van de Raad van Bestuur maakt de besluiten, zoals bedoeld in 

artikel 457 van het Decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, op 
dezelfde wijze bekend. 

 
De Raad van Bestuur legt aan de Jaarvergadering, die plaats vindt in de loop 
van het eerste werkingsjaar na de algehele vernieuwing van de 

gemeenteraden, een evaluatierapport voor over de werking van de vereniging 
en de objectieven voor de komende zes jaren, en dit overeenkomstig de 

bepalingen van artikel 459 van het Decreet van 22 december 2017 over het 
lokaal bestuur. 

 
HOOFDSTUK XII. 
 

Huidig Hoofdstuk XII : HOOFDSTUK XII.  WOONSTKEUZE 
Nieuw Hoofstuk XII : HOOFDSTUK XII. ONTBINDING VEREFFENING 

 
Artikel 44  
Het huidige artikel 42 wordt hernummerd tot het nieuwe artikel 44 en wordt 

gewijzigd. 
 

Huidig artikel 42 
Artikel 42. Ontbinding en vereffening 
 

In geval van ontbinding en vereffening benoemt de Algemene Vergadering de 
vereffenaars en stelt hun vergoeding vast. Het College van Vereffenaars wordt 

samengesteld, vergadert en beraadslaagt volgens dezelfde regels als de Raad 
van Bestuur. Het verslag van de vergaderingen wordt op dezelfde wijze 
opgesteld en behandeld als bepaald voor het verslag van de Raad van Bestuur. 

Het netto maatschappelijk actief zal aan de deelnemers A toegekend en 
uitgekeerd worden naar evenredigheid tot het door hen volgestorte kapitaal 

met respect voor wat dienaangaande bepaald is in het Decreet van zes juli 
tweeduizend en één. 
 

De deelnemers “F” genieten geen aandeel in het netto maatschappelijk actief 
tenzij de uitbetaling van de door hen gestorte kapitalen.  

 
De overeenkomsten in verband met de bestemming van de goederen en het 
lot van het personeel, zal door de Algemene Vergadering worden bepaald 

voorafgaandelijk het afsluiten van de vereffening en met in acht name van de 
wettelijke en decretale bepalingen dienaangaande. 

 
Nieuw artikel 44 

Artikel 44. Ontbinding en vereffening 

 
In geval van ontbinding en vereffening benoemt de Algemene Vergadering, die 

de ontbinding vaststelt, de vereffenaars en stelt hun vergoeding vast. Het 
College van Vereffenaars wordt samengesteld, vergadert en beraadslaagt 

volgens dezelfde regels als de Raad van Bestuur. Het verslag van de 
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vergaderingen wordt op dezelfde wijze opgesteld en behandeld als bepaald 
voor de notulen van de Raad van Bestuur. 

Het netto maatschappelijk actief zal aan de A-deelnemers toegekend en 
uitgekeerd worden naar evenredigheid tot het door hen volgestorte kapitaal 
met respect voor wat dienaangaande bepaald is in het Decreet van 22 

december 2017 over het lokaal bestuur. 
 

De F-deelnemers genieten geen aandeel in het netto maatschappelijk actief 
tenzij de terugbetaling van de door hen gestorte kapitalen.  
 

De S-deelnemers genieten geen aandeel in het netto maatschappelijk actief 
tenzij de terugbetaling van de door hen gestorte kapitalen. 

 
De bestemming van de goederen en het lot van het personeel, zal door de 

Algemene Vergadering worden bepaald voor het afsluiten van de vereffening 
en met in acht name van de wettelijke en decretale bepalingen dienaangaande. 

 

HOOFDSTUK XIII. 
 

Nieuw Hoofdstuk XIII : HOOFDSTUK XIII.  WOONSTKEUZE 
 
Artikel 45  

Het huidige artikel 43 wordt hernummerd tot het nieuwe artikel 45 en wordt 
gewijzigd. 

 
Huidig artikel 43 

Artikel 43. Woonstkeuze 

 
Elke deelnemer, bestuurder, revisor, vereffenaar, secretaris, directeur, die niet 

in België gehuisvest is, moet er woonstkeuze doen voor alles wat de uitvoering 
van onderhavige statuten te maken heeft. Bij ontstentenis zullen hem alle 
oproepingen, notificaties, deurwaardersexploten of aangetekende zendingen, 

geldig gedaan worden ter zetel van de vereniging. Deze zal beschouwd worden 
als zijn domicilie van rechtswege. 

 
Nieuw artikel 45 

Artikel 45. Woonstkeuze 

 
Elke deelnemer, bestuurder, revisor, vereffenaar, secretaris, directeur, die niet 

in België gehuisvest is, moet er woonstkeuze doen voor alles wat met de 
uitvoering van onderhavige statuten te maken heeft. Bij ontstentenis zullen 
hem alle oproepingen, notificaties, deurwaardersexploten of aangetekende 

zendingen, geldig gedaan worden ter zetel van de vereniging. Deze zal 
beschouwd worden als zijn domicilie van rechtswege. 
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7. Goedkeuring omvorming KDV DDS naar KDV DDS bv 
 

Gelet op het schrijven en verplichting van de Algemene Administratie van Financiën;  
 
Gelet op de aanpassing van het Decreet Lokaal Bestuur van 14 augustus 2021 (zie 

Algemene Vergadering van 6 december 2021) 
 

Stelt de Raad van Bestuur voor om akkoord te gaan om de huidige KDV DDS zonder 
rechtspersoon om te vormen naar een KDV DDS bv.  Het intergemeentelijke 
samenwerkingsverband DDS wordt voor 100% aandeelhouder van deze KDV DDS 

bv. 
 

De Algemene vergadering keurt de omvorming van de KDV DDS naar KDV DDS bv 
goed.  

 
8. Goedkeuring statuten van de KDV DDS bv 
 

Gelet op het schrijven en verplichting van de Algemene Administratie van Financiën; 
 

Gelet op de aanpassing van het DLB van 14 augustus 2021  
 
Gelet op de beslissing van de Raad van Bestuur van 20 januari 2022 

 
Gelet op het feit dat de statuten moeten goedgekeurd worden door de Algemene 

Vergadering van 14 juni 2022. 
 
Vraagt de Raad van Bestuur aan de Algemene Vergadering om volgende statuten van 

de op te richten KDV DDS bv goed te keuren.  
 

De Algemene Vergadering besluit de onderstaande statuten en slotbepalingen van de 
KDV DDS goed te keuren. 
 

“ 

STATUTEN 

 

 

HOOFDSTUK I: RECHTSVORM - NAAM - ZETEL - DUUR - DOEL – VOORWERP 

 

Artikel 1: Rechtsvorm – Naam 

 

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap en heeft als 

naam “Kostendelende Vereniging D.D.S.”. Tegenover haar voorafgaandelijk 

goedgekeurde leden (afnemers van haar diensten/goederen), alsook ten aanzien van na 

haar oprichting nieuw toegetreden aandeelhouders treedt zij op als afzonderlijke vereniging 

of groepering, in overeenstemming met art. 44, §2bis van  het  Wetboek  van  de  belasting  

over  de  toegevoegde  waarde  van  3  juli  1969  (W.Btw) en de aansluitende 

administratieve commentaren opgenomen in de Circulaire AAFisc Nr. 31/2016 (E.T. 

127.540) d.d.12.12.2016.  

In het kader van de diensten verricht als zelfstandige  groepering zoals bedoeld in 

artikel 44, §2bis W.Btw wordt iedere voorafgaandelijke aanvaarde afnemer van diensten, 

alsook iedere later toegetreden aandeelhouder die op een duurzame wijze wenst samen te 

werken, geacht lid te zijn van de zelfstandige  groepering. Om btw-vrije diensten te kunnen 

blijven afnemen van de vereniging verbindt in ditzelfde kader elk lid  zich ertoe  inclusief de 
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latere mogelijke toegetreden aandeelhouders een jaarlijkse kennisgeving / verklaring te 

ondertekenen  waarin het als lid van de zelfstandige groepering bevestigt:   

(i) dat zijn/haar totale jaaromzet voor minder dan  50% voortkomt uit handelingen die 

op basis van art. 44 §3 Wbtw van btw zijn vrijgesteld en/of voorkomt uit handelingen die 

een recht op aftrek genereren, op basis van art. 45 §1 1° tot 3° van het Wbtw; 

(ii) dat hij/zij de vennootschap onmiddellijk in kennis zal stellen indien hij/zij, 

beschouwd over een periode van twaalf maanden, niet meer overwegend en op geregelde 

wijze een activiteit uitoefent die vrijgesteld is van btw op basis van art. 44 §§ 1 & 2 Wbtw 

en/of een activiteit uitoefent waarvoor het lid(afnemer van haar diensten)/ nieuw 

toegetreden aandeelhouder als niet-btw-belastingplichtig ageert; en   

(iii) dat hij/zij aanvaardt en erkent dat de vennootschap, in afwezigheid van een 

tijdige andersluidende kennisgeving, er vanuit zal gaan dat het lid (afnemer van haar 

diensten)/ nieuw toegetreden aandeelhouder de door de vennootschap verstrekte diensten 

uitsluitend zal aanwenden in het kader van een activiteit waarvoor het lid(afnemer van haar 

diensten) / nieuw later toegetreden aandeelhouder als niet-btw-plichtige kwalificeert of 

waarvoor  het lid (afnemer van haar diensten)/ later nieuw toegetreden aandeelhouder  de 

btw-vrijstelling van art. 44 §3, 1° & 2° wbtw  kan genieten. . De vennootschap zal dus in 

beginsel de btw-vrijstelling van art. 44 §2bis Wbtw toepassen op  deze door de 

vennootschap, agerend als zelfstandige groepering, verstrekte diensten (voor zover alle 

andere voorwaarden daartoe voldaan  zijn).  Wanneer het lid(afnemer van haar diensten) of  

de later nieuw toegetreden aandeelhouder een deel of het geheel van de te ontvangen 

diensten ten dele of geheel aanwendt voor andere activiteiten (in essentie btw-belaste 

activiteiten of activiteiten die vrijgesteld zijn door art. 44 §3 wbtw), moet hij/zij de 

vennootschap daarvan onmiddellijk in kennis stellen. In navolging van een dergelijke tijdige 

kennisgeving kan iedere partij het initiatief nemen om een overleg te organiseren tussen de 

leden, nadien nieuw toegetreden aandeelhouder(s) en de vennootschap om na te gaan of 

en in welke mate de vrijstelling toch toegepast zou kunnen worden op een gedeelte van de 

door de vennootschap aan het lid of aan de nadien nieuw toegetreden aandeelhouder(s) 

verstrekte diensten. Bij gebrek aan dergelijk overleg en/of bij gebrek aan akkoord over een 

gedeeltelijke toepassing van de vrijstelling, zal de btw-vrijstelling niet toegepast worden.  

 

Artikel 2: Zetel 

 

De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest. Op dit adres zullen tevens de boeken, 

geschriften en bescheiden van de vennootschap berusten.  

 

Artikel 3: Doel 

 

De vennootschap heeft tot doel haar aandeelhouders en  leden(afnemers van haar 

diensten) een onrechtstreeks vermogensvoordeel te bezorgen, in het bijzonder door de 

kosten van de door hen te verrichten gemeentelijke taken te rationaliseren, en door 

synergiën te creëren via het gemeenschappelijk maken van uitgaven van dezelfde aard die 

de leden(afnemer van haar diensten) en die de nadien toegetreden nieuwe aandeelhouders 

dienen te maken binnen hun beleidsdomeinen.   

Het is de bedoeling dat alle leden (afnemer van haar diensten) en nieuw toegetreden 

aandeelhouders (hierna ook lid genoemd), die niet btw-plichtigen of gemengde btw-

plichtigen zijn, deze taken afnemen op basis van hun aandeel in de opgelopen kosten in het 

kader van de door hen te verrichten publieke beleidsdomeinen. Zij willen alle mogelijke 

discussies met betrekking tot de gehanteerde kostenverdeling van de verrichte taken, ter 

ondersteuning van hun taken binnen de aan hen toegekende beleidsdomeinen, tot een 

minimum herleiden. De Aandeelhouder(s) zal (zullen) tevens alle mogelijke gerealiseerde 

winsten voortvloeiend uit haar dienstenactiviteit steeds reserveren en verder blijvend 

aanwenden voor het doel van de vennootschap. 

 

Artikel 4: Voorwerp 

 

De vennootschap heeft de volgende activiteiten tot voorwerp: 
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4.1. In hoofdorde: 

- het duurzaam verrichten van werkzaamheden, tegen kostende prijs, in het 

gemeenschappelijk belang van de leden, met betrekking tot : 

* de oprichting van een gezamenlijk kenniscentrum, het verrichten van studies 1, het 

begeleiden bij de uitvoering en de uitvoering van "socio-economische en ruimtelijke 

ontwikkelingen" in de werkingsgebieden van de leden ter ondersteuning van de 

leden bij de opzet en uitvoering van allerlei stedenbouwkundige ontwikkelingen 2 van 

hun patrimonium, hun projecten, de werkgelegenheid; 

 

* oprichting van een gezamenlijk kenniscentrum, het verrichten van studies, het 

begeleiden bij de uitvoering van en de uitvoering van "duurzaamheid 3 en 

mobiliteitsprojecten" in de werkingsgebieden van de leden ter ondersteuning van de 

leden bij de ontwikkeling van hun beleidsdomeinen in dit verband; 

* de oprichting van een kenniscentrum "Handhaving", het verrichten van studies, 

advies en het begeleiden bij de uitvoering en de uitvoering van gemeentelijke en 

intergemeentelijke omgevingshandhavingsplannen, in de werkingsgebieden van de 

leden; 

 

* de oprichting van een kenniscentrum met betrekking tot de professionele 

ontwikkeling van knowhow inzake "procurement"-activiteiten, het begeleiden bij de 

uitvoering en de uitvoering hiervan, ten einde de nodige onderhandelingen te 

kunnen voeren in het belang van alle leden, ter optimalisatie van de werkingskosten 

van de leden in dit verband; 

 

* de uitbouw van allerlei toekomstige andere diensten die specifiek verbonden zijn 

aan de btw-vrijgestelde activiteiten beoogd in art. 44 §§ 1 & 2 Wbtw van de leden of 

de niet btw-plichtige activiteiten van de leden die uitsluitend ondersteunend zijn aan 

deze activiteiten, zoals bijvoorbeeld de voorziene GAS Sanctionering (in uitvoering 

van de GAS 5-regelgeving, enz...). 

 

4.2. In ondergeschikte orde: 

- Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of nog op te 

richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie van 

de ontwikkeling en investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een 

participatie aanhoudt. 

- Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen (met of zonder 

rechtspersoonlijkheid), rechtspersonen en particulieren, onder om het even welke vorm; in 

dit kader kan de vennootschap zich ook borg stellen of haar aval verlenen, alsmede haar 

onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen in pand stellen en dit 

zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft. 

- Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of 

administratieve aard, in de ruimste zin van het woord, met uitzondering van adviezen 

inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of 

onrechtstreeks, op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen 

bestuur. 

- Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, waaronder het uitoefenen van 

opdrachten en functies van bestuurder, dagelijks bestuurder, zaakvoerder, lid van het om 

het even welk bestuursorgaan of vereffenaar van andere vennootschappen. 

                                                           

1 Beoogd hier zijn onder meer studies i.v.m. de ruimtelijke uitvoeringsplannen, ruimtelijke verordeningen, 

ruimtelijke beleidsplannen, betaalbaar wonen ... , en advies met betrekking tot ruimtelijke projectaanvragen, 

stads- en dorpskernvernieuwingen, projectverkavelingen, projectcoördinatie, stedenbouw, eigendomsrecht, 

vergunningsaanvragen, subsidiedossiers enz., inclusief de uitvoering en begeleiding bij de uitvoering van 

dergelijke projecten, zoals bijvoorbeeld de uitvoering van de projectregie zelf. 

2 Beoogd hier zijn onder meer de studies , het advies, bij de uitvoering van milieu en gezondheidseffecten, 

klimaat en energievraagstukken, mobiliteit in de regio, enz., inclusief de begeleiding bij de uitvoering en de 

uitvoering van dergelijke projecten. 
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- Het verhuren of huren van roerende goederen. 

 

4.3. In het algemeen: 

Bovenvermelde opsommingen zijn niet beperkend, zodat de vennootschap alle 

handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot één of meer van de 

activiteiten die zij tot voorwerp heeft. 

De vennootschap mag de activiteiten die zij tot voorwerp heeft uitoefenen voor eigen 

rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden, zowel in België als in het 

buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten. 

Alle activiteiten waarvoor bijzondere toelatingen, machtigingen, vergunningen of 

erkenningen vereist zijn, zal de vennootschap maar mogen uitoefenen na het bekomen van 

de vereiste toelatingen, machtigingen, vergunningen of erkenningen en nadat de daarmee 

overeenstemmende inschrijving(en) bij het ondernemingsloket werd(en) bekomen. 

De vennootschap zal zich dienen te onthouden van activiteiten en/of werkzaamheden 

die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet 

aan deze bepalingen voldoet, onverminderd de mogelijkheid van de vennootschap om die 

activiteiten en/of werkzaamheden in onderaanneming te laten verrichten door derden die 

wel beschikken over de nodige vergunningen en/of toelatingen. 

 

Artikel 5: Duur 

 

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur. 

 

 

HOOFDSTUK II: VERMOGEN - AANDELEN 

 

Artikel 6: Vermogen 

 

De vennootschap beschikt niet over een eigen vermogen dat statutair onbeschikbaar 

is. 

Het aanvangsvermogen van de vennootschap werd bij haar oprichting gevormd door 

inbrengen in geld die vanaf de oprichting allemaal volledig gestort werden. 

Bij elke nieuwe of bijkomende inbreng in het eigen vermogen van de vennootschap, 

met of zonder uitgifte van nieuwe aandelen, zal de algemene vergadering beslissend met 

dezelfde meerderheden als voor een statutenwijziging bepalen of de inbreng geboekt wordt 

op een onbeschikbare eigen vermogensrekening; bij gebreke aan een uitdrukkelijke 

beslissing dienaangaande zal zulke inbreng vermoed worden te zijn geboekt op een 

beschikbare eigenvermogensrekening. 

 

Artikel 7: Aandelen  

 

Als vergoeding voor de inbrengen gedaan bij de oprichting van de vennootschap 

werden 100 aandelen met gelijke rechten uitgegeven. Elk aandeel vertegenwoordigt een 

gelijk deel van het vermogen van de vennootschap. 

De aandelen zijn op naam en worden vertegenwoordigd door een inschrijving in het 

aandelenregister van de vennootschap. Het bezit van een aandeel kan ook blijken uit de 

vermelding op naam van een aandeelhouder in de uitgifteakte. De aandelen zijn voorzien 

van een volgnummer. 

Het aandelenregister vermeldt iedere aandeelhouder, met aanduiding van het aantal 

aandelen dat elke vennoot  bezit, de inschrijvingen op nieuwe aandelen en de 

terugbetalingen met opgave van de datum, de overgangen en  overdrachten van aandelen 

met hun datum, de datum van toetreding, uittreding of uitsluiting, de gedane stortingen, de 

bedragen die voor de uittreding of uitsluiting en voor de terugneming van stortingen worden 

aangewend.     
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Artikel 8: Uitgifte nieuwe aandelen 

 

Iedere uitgifte van nieuwe aandelen vereist een statutenwijziging met naleving van de 

wettelijke regels ter zake en onder meer deze inzake verslagverplichting telkens wanneer 

zulks wettelijk voorgeschreven is.  

De uitgegeven aandelen moeten volledig en onvoorwaardelijk zijn geplaatst.  

Op nieuwe aandelen kan slechts worden ingeschreven door de bestaande 

aandeelhouders evenredig met het aantal aandelen dat zij bezitten  

 

Artikel 9: Stortingen op aandelen 

 

De aandelen moeten bij hun uitgifte volledig volstort worden, tenzij de 

uitgiftevoorwaarden anders bepalen. 

Indien aandelen niet volledig volgestort zijn bij hun uitgifte, zal het bestuursorgaan 

zelfstandig beslissen over de opvraging van bijkomende stortingen door de aandeelhouders 

mits gelijke behandeling van de aandeelhouders die zich in gelijke omstandigheden 

bevinden, en de modaliteiten hiervan bepalen voor zover in de uitgiftevoorwaarden niets 

bepaald is. 

Elke bijkomende storting door een aandeelhouder wordt aangerekend op al zijn nog 

niet volledig volgestorte aandelen in gelijke mate. 

Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen op aandelen niet zijn 

gebeurd, zal de uitoefening van het stemrecht verbonden aan zulke aandelen worden 

geschorst. 

 

Artikel 10: Aandeelhouders en Overdracht en overgang van aandelen 

 

10.1. Aandeelhouders 

Zowel btw-plichtigen, niet btw-plichtigen, vrijgestelde btw-plichtigen (art. 44 W.Btw) 

en/of gemengde/gedeeltelijke btw-plichtigen, kunnen als aandeelhouder tot de 

vennootschap behoren of toetreden; 

Een nieuwe aandeelhouder kan slechts tot de vennootschap toetreden, op voorwaarde 

1° dat de basisvoorwaarden om aandeelhouder te worden van de vennootschap, en de 

basisvoorwaarden voor deelname aan een zelfstandige groepering van personen, vervuld 

zijn, 2° dat de meerderheid van de bestaande aandeelhouders ermee akkoord gaan en 3° 

dat de werking van de vennootschap en de btw-behandeling van haar handelingen niet in 

het gedrang komen. Het bestuur van de vennootschap wordt uitdrukkelijk gemandateerd 

door de aandeelhouders om de nodige onderhandelingen en het bekomen van het akkoord 

tot toetreding als aandeelhouder-lid te faciliteren. 

Wanneer de basisvoorwaarden voor deelname aan een zelfstandige groepering van 

personen, zoals bepaald in art. 44 §2bis W.Btw niet meer vervuld kunnen worden in hoofde 

van een na de oprichting toegetreden aandeelhouder / of enig ander lid (afnemer van 

diensten), kan het bestuur onmiddellijk een procedure tot uittreding of uitsluiting van die 

aandeelhouder/lid uit de vennootschap opstarten. 

Nieuw toetredende aandeelhouders/leden als de diverse andere leden hebben dezelfde 

rechten en plichten als de oprichtende aandeelhouder vnl. een individueel toezichtrecht op 

de gemaakte kostprijscalculaties, de wijze van verdeling van de kosten, het toezicht en de 

periodieke rapporteringen hiervan. 

 

10.2. Definitie van overdracht en overgang 

Voor de toepassing van de bepalingen van deze statuten en in het bijzonder van dit 

artikel $10 worden met “overdracht” en “overgang” bedoeld: iedere transactie of verrichting 

onder de levenden of bij overlijden, vrijwillige of gedwongen, die tot doel of als gevolg heeft 

(of kan hebben) op eender welke wijze, geheel of gedeeltelijk de eigendom van aandelen 

(zowel volle eigendom als enkel het vruchtgebruik of blote eigendom) over te dragen of toe 

te kennen, ongeacht of dergelijke verrichting gebeurt onder bezwarende titel of om niet, bij 

wijze van algemene rechtsopvolging of op enige andere manier, waaronder (niet-limitatief) 

het verkopen, ruilen, aanbieden, verkopen op termijn, afstaan, schenken of inbrengen van 
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aandelen; de vereffening-verdeling van een huwgemeenschap tussen echtgenoten, de 

vereffening-verdeling van een onverdeeldheid tussen met scheiding van goederen gehuwde 

echtgenoten; de vestiging van een vruchtgebruik of enig ander recht; het toestaan van 

opties tot aankoop of verkoop of enige andere overdracht van aandelen$[; het in pand 

geven van aandelen$]; desgevallend voor zover aandelen zouden worden gehouden door 

aandeelhouders-rechtspersonen, de overdracht ten gevolge van een overdracht van 

algemeenheid van goederen of bedrijfstak, inbreng van algemeenheid van goederen of van 

een bedrijfstak, fusie, splitsing, overneming, vereffening of gelijkaardige verrichtingen, 

alsook de overgang van de aandelen gehouden door een aandeelhouder-rechtspersoon in 

het kader van de overgang van een algemeenheid van goederen ten gevolge van fusie of 

splitsing of daarmee gelijkgestelde verrichting of in het kader van een vereffening of 

opslorping van de aandeelhouder-rechtspersoon. Hierna worden al deze wijzen van 

beschikking en vervreemding aangeduid onder de verzamelnamen “overdracht” of als 

werkwoordsvorm “overdragen”. 

 

10.3. Algemene regeling 

De bepalingen van dit artikel $10 van de statuten houdende statutaire 

overdrachtsbeperkingen wijken uitdrukkelijk af van de wettelijke regelingen ter zake zowel 

wat betreft de overdrachtsbeperkingen als wat betreft de wettelijk toegelaten vrije 

overdrachten.  

Elke overdracht met miskenning van de bepalingen van dit artikel $10 is nietig en niet 

tegenstelbaar aan de vennootschap noch aan de benadeelde aandeelhouders, ongeacht de 

goede of de kwade trouw van de overnemer. 

 

Artikel 11: Ondeelbaarheid van aandelen 

 

11.1. Aandelen in onverdeeldheid - algemeen 

De aandelen zijn in principe ondeelbaar. Indien er meerdere rechthebbenden omtrent 

eenzelfde aandeel zijn, worden alle eraan verbonden rechten geschorst totdat een enkele 

persoon onder hen ten aanzien van de vennootschap is aangewezen als gemeenschappelijke 

vertegenwoordiger.  

In voorkomend geval wordt zulk aandeel of aandelenpakket in het register van 

aandelen ingeschreven op naam van de gemeenschappelijke vertegenwoordiger samen met 

alle andere rechthebbenden. Alle oproepingen, betekeningen en andere kennisgevingen 

door de vennootschap aan de verschillende rechthebbenden op eenzelfde aandeel gebeuren 

evenwel geldig en uitsluitend aan de gemeenschappelijke vertegenwoordiger die exclusief 

alle rechten (met inbegrip van stemrechten en voorkeur- en/of voorkooprechten) met 

betrekking tot zulk aandeel uitoefent. 

11.2. Aandelen bezwaard met vruchtgebruik 

De bepalingen van artikel $11.1. hiervoor gelden mutatis mutandis ook wanneer een 

aandeel met vruchtgebruik bezwaard is met dien verstande dat alleen de vruchtgebruiker 

dan in aanmerking komt als gemeenschappelijke vertegenwoordiger. 

De eigendom van een aandeel kan niet worden gesplitst in vruchtgebruik en blote 

eigendom zonder inachtneming van de bepalingen van artikel $10 van de statuten inzake 

overdracht van aandelen$[, behoudens in de gevallen waarin de aandelen vrij kunnen 

worden overgedragen zonder de schriftelijke toestemming vereist conform artikel $10.2. 

van de statuten$]. 

In voorkomend geval wordt zulk aandeel of aandelenpakket in het register van 

aandelen ingeschreven op naam van de blote eigenaar(s) en de vruchtgebruiker(s) met 

vermelding van hun respectieve rechten. Alle oproepingen, betekeningen en andere 

kennisgevingen door de vennootschap gebeuren evenwel geldig en uitsluitend aan de 

vruchtgebruiker die beschouwd wordt als gemeenschappelijke vertegenwoordiger ten 

aanzien van de vennootschap. 
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HOOFDSTUK III: BESTUUR - CONTROLE 

 

Artikel 12: Bestuursorgaan  

 

12.1. Samenstelling 

$De vennootschap wordt bestuurd door één bestuurder, onverminderd de 

mogelijkheid van de algemene vergadering tot benoeming van bijkomende bestuurders 

buiten de statuten. 

Het aantal bestuurders en de duur van hun opdracht wordt bepaald door de algemene 

vergadering. Indien de algemene vergadering in het benoemingsbesluit geen duurtijd 

bepaalt, wordt het mandaat geacht voor onbepaalde duur te zijn.  

De algemene vergadering kan het mandaat van elke niet-statutaire bestuurder te allen 

tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang en zonder vertrekvergoeding 

beëindigen.  

Elke bestuurder kan ook steeds zelf ontslag nemen door loutere kennisgeving aan het 

bestuursorgaan. Indien hij de enige bestuurder is, dient hij zijn ontslag aan te bieden aan 

de algemene vergadering die onmiddellijk in zijn vervanging dient te voorzien. Op verzoek 

van de vennootschap blijft hij in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in zijn 

vervanging kan voorzien.  

$De bestuurders kunnen zowel natuurlijke personen als rechtspersonen zijn. Wanneer 

een rechtspersoon een mandaat als bestuurder opneemt, dienen de vigerende wettelijke 

bepalingen ter zake in acht genomen te worden. 

$12.2. Bezoldiging 

Aan de bestuurders kan, naast de vergoeding van hun kosten, een vaste en/of 

variabele bezoldiging voor de uitoefening van hun mandaat worden toegekend mits een 

uitdrukkelijke beslissing van de algemene vergadering. Bij gebreke aan dergelijke beslissing 

oefenen de bestuurders hun mandaat onbezoldigd uit.  

De algemene vergadering kan aan de bestuurders eveneens tantièmes toekennen te 

nemen uit de beschikbare winst van het boekjaar. 

 

Artikel 13: Bevoegdheden van het bestuursorgaan 
 

13.1. Algemene regeling 

Het bestuursorgaan heeft de meest uitgebreide machten om in alle omstandigheden 

namens de vennootschap alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot de 

uitvoering van de activiteiten van de vennootschap en de verwezenlijking van haar 

voorwerp, behoudens die handelingen waarvoor krachtens de wet alleen de algemene 

vergadering bevoegd is. 

Taakverdeling tussen diverse bestuurders evenmin als kwalitatieve of kwantitatieve 

bevoegdheidsbeperkingen die de algemene vergadering bij de benoeming zou opleggen zijn 

niet tegenwerpelijk aan of door derden. 

13.2. Werkwijze 

Indien er twee of meer bestuurders zijn, vormen zij een collegiaal bestuursorgaan, dat 

beraadslaagt en besluiten neemt zoals hierna geregeld. 

Iedere bestuurder kan het college van bestuurders bijeenroepen telkens hij oordeelt 

dat de belangen van de vennootschap het vereisen. Elke bijeenroeping gebeurt minstens 

$vijf dagen vooraf en bevat datum, uur, plaats en agenda van de vergadering. Indien de 

dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap het vereisen, kan het 

bestuursorgaan worden bijeengeroepen met inachtneming van een kortere termijn die niet 

minder dan $vierentwintig uur mag zijn. 

De vergaderingen van het bestuursorgaan worden gehouden hetzij fysiek op de plaats 

aangeduid in de oproeping hetzij op afstand door middel van teleconferentie of 

videoconferentie met behulp van telecommunicatietechnieken die de aan de vergadering 

deelnemende bestuurders toelaten elkaar simultaan te horen en simultaan met elkaar 

overleg te plegen hetzij een combinatie van de twee voormelde vergadertechnieken waarbij 

sommige bestuurders fysiek aanwezig zijn op de vergadering en sommige bestuurders 

deelnemen aan de vergadering door middel van tele- of videoconferentie. 
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Een bestuurder die belet is, kan op iedere door de wet toegelaten wijze volmacht 

geven aan een andere bestuurder; in voorkomend geval is laatstgenoemde gebonden door 

de instructies van de volmachtgever waarvan hij niet mag afwijken. 

Zolang het college van bestuurders bestaat uit slechts twee leden (zijnde in principe 

de hoger genoemde statutaire bestuurders), dan zullen zij steeds gezamenlijk alle besluiten 

nemen en samen het proces-verbaal van de notulen ondertekenen. 

Ingeval er meer dan twee bestuurders zijn aangesteld, dan zullen zij geldig kunnen 

beraadslagen en besluiten nemen bij meerderheid van alle bestuurders die alsdan in functie 

zijn; die meerderheid bevat steeds noodzakelijk de goedkeuring van de statutaire 

bestuurders zolang die in functie zijn. In zulk geval zullen de besluiten van het 

bestuursorgaan bij proces-verbaal worden vastgesteld in een notulenregister en moeten 

worden ondertekend door alle bestuurders die aan de vergadering hebben deelgenomen, 

met inbegrip van de statutaire bestuurders zolang die in functie zijn. 

$De besluiten van het collegiaal bestuursorgaan kunnen eveneens genomen worden 

bij eenparig schriftelijk besluit van alle bestuurders. Zij worden gedateerd op de dag dat de 

laatste bestuurder het betreffende document ondertekent.  

13.3. Leden 

De bestuurders van de vennootschap zijn tevens gehouden om alle leden (niet 

aandeelhouders - afnemer van diensten van de vennootschap) die wensen toe te treden tot 

de zelfstandige groepering van personen, dat de vennootschap voor btw-doeleinden vormt, 

en zoals dit ook voor nieuw toegetreden aandeelhouders-leden gebeurt na oprichting (zie 

art10 van deze statuten) voorafgaandelijk door te lichten en goed te keuren, ten einde de 

toepassing van de btw-vrijstelling van art. 44, §2bis van  het  Wetboek  van  de  belasting  

over  de  toegevoegde  waarde  van  3  juli  1969  (W.Btw) en de aansluitende 

administratieve commentaren opgenomen in de Circulaire AAFisc Nr. 31/2016 (E.T. 

127.540) d.d.12.12.2016 in hoofde van haar bestaande en toekomstige leden te kunnen 

blijven verzekeren.  

Eenmaal toegetreden, behoort het tot de taak van de leden om aan de raad van 

bestuur op jaarlijkse wijze een kennisgeving / verklaring af te leveren waarin zij bevestigen 

en erkennen dat zij alle voorwaarden zoals opgenomen in de punten (i), (ii) en (iii) van 

artikel 1 van deze statuten  nakomen, en zich bij afwijking zullen gedragen in lijn met de 

bepalingen van dit artikel. 

De Raad van Bestuur zal tevens bij intreding, uittreding, wijziging van leden waaraan 

de vennootschap diensten van art 44§2bis verleend, de btw-diensten van dergelijke 

wijzigingen direct op de  hoogte brengen en hiervoor  de nodige formaliteiten  laten 

verrichten.  

Daarenboven zullen de leden (afnemers van diensten van de vennootschap) pas 

kunnen uittreden mits naleving van een minimum deelname van 2 kalenderjaren, waarbij 

de uittreding steeds op 31 december van het lopende kalenderjaar, waarin de uittreding 

wordt gevraagd, dient plaats te vinden 

Bij verplichte en/of vrijwillige uittreding van een lid (afnemer van diensten) zal het 

bestuur moeten nagaan of een regularisatie van de btw-vrije dienstverlening dient plaats te 

vinden mbt de diensten verstrekt aan dit lid en dat betrekking heeft op de diensten verricht 

vanaf 1 januari van het jaar waarin het lid niet meer aan de voorwaarden voldoet. 

De taken van de Raad Van Bestuur zoals opgenomen in punt 13.3 ten aanzien van de 

leden, kunnen gedelegeerd worden naar het orgaan van het Dagelijkse Bestuur van de 

vennootschap. 

13.3. Wijze verzamelen en verdeling kosten 

De btw-vrije werkzaamheden, zoals omschreven in artikel 4 van deze overeenkomst, 

zullen steeds uitgevoerd worden in het uitsluitend belang van de leden en  in het belang van 

de na de oprichting nieuw toegetreden aandeelhouders/leden 

Deze werkzaamheden zullen enerzijds worden verricht door eigen personeel  en 

anderzijds doormiddelen, die direct in naam en voor rekening van de vennootschap 

weorden aangekocht, verworven, ter beschikking gesteld. Hierbij  zullen de facturen met 

betrekking tot de aangekochte goederen en diensten, afgeleverd worden op de naam, het 

adres en het btw-nummer van de vennootschap. Hierbij zullen deze documenten tevens 

duidelijk dienen aan te geven dat deze kosten werden aangegaan voor de vennootschap 
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“Kostendelende vereniging D.D.S.", gekend als een zelfstandige groepering tussen haar 

leden, in de zin van art44, §2bis W.Btw en de aansluitende administratieve commentaren 

opgenomen in de Circulaire AAFisc Nr. 31/2016 (E.T.127.540) dd. 12.12.2016 

De verrichte diensten  van de vennootschap zullen door elk van de leden /nieuw 

toegetreden aandeelhouders na oprichting gedragen worden aan kostende prijs, in 

verhouding tot het voordeel (afname dienst) dat ieder van hen geniet zoals  dit in onderling 

overleg op basis van controleerbare criteria voorafgaandelijk met alle leden werd 

overeengekomen en uitsluitend aangewend wordt door het lid voor zijn niet-plichtige 

activiteiten en/of zijn activiteiten die door art. 44, §2, 1° & 2° van het btw-wetboek zijn 

vrijgesteld 

Mogelijke toevallige winsten voortvloeiende uit de dienstprestaties van de 

vennootschap zullen niet verdeeld worden naar de aandeelhouders toe, maar verder worden 

aangewend voor de instandhouding of verbetering van de verstrekte gemeenschappelijke 

diensten. 

De vennootschap zal minstens éénmaal per jaar een staat/factuur opmaken van de 

bovenvermelde type-kosten die zij gemaakt hebben voor de uitoefening van de 

werkzaamheden van de vennootschap. Op basis van de ontvangen onkostennota’s en eigen 

ontvangen facturen op naam van de vennootschap zal het bestuur dan  minstens éénmaal 

per jaar een identieke afrekeningsstaat opmaken per lid en de nodige afrekeningen 

uitreiken aan de desbetreffende leden voor de aan hun geleverde vrijgestelde 

dienstverleningen op basis van art. 44 §2bis W.Btw. 

Belaste leveringen volgen echter steeds hun eigen btw-regime en dit zowel in hoofde 

van de leden als in hoofde van de aandeelhouders van de vennootschap. 

13.4. Personeel 

Wanneer werknemers, na de oprichting van de vennootschap, worden aangeworven 

om gemeenschappelijke diensten te presteren, worden zij verondersteld aangeworven te 

zijn door de vennootschap en worden ze geacht onder haar hiërarchisch gezag te staan  

13.5.  Afrekeningen 

Op basis van de ontvangen kostenafrekeningen, ontvangen facturen van derden en 

leden, zal het bestuur van de vennootschap op basis van objectieve en controleerbare 

criteria, een periodieke identieke afrekeningsstaat/factuur per lid opmaken voor haar 

verstrekte diensten die vrijgesteld zijn van art. 44 §2bis van het btw-wetboek. Andere 

leveringen van goederen en diensten dienen uitgereikt te worden ten laatste de 15de van de 

maand volgend op de maand waarin de btw-opeisbaar is geworden. 

Deze afrekeningsstaat/factuur zal worden opgemaakt tegen kostende prijs per lid in 

functie van het aandeel van het betrokken lid in de kosten. 

Indien gewenst kan het bestuur ook voorschotten opvragen vóór het tijdstip waarop 

de definitieve periodieke afrekeningen plaatsvinden en dit ten belope van een gedeelte van 

de door de leden terug te betalen kosten per kalenderjaar. Deze voorschotten zullen 

vervolgens gecorrigeerd worden in functie van de werkelijk opgelopen kosten. 

Alle afrekeningen en voorschotten op afrekeningen, uitgereikt door de vennootschap 

dienen door de leden uiterlijk binnen de 30 dagen na ontvangst betaald of verrekend te 

worden. 

 

Artikel 14: Dagelijks bestuur 

 

$Het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de 

vennootschap wat dat bestuur aangaat, wordt opgedragen aan de bestuurders zelf die 

hiertoe optreden in overeenstemming met hun bevoegdheden zoals bepaald in deze 

statuten.  

$Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de 

vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, eventueel ook opdragen 

aan een of meer personen, die elk alleen, gezamenlijk of als college optreden. Het 

bestuursorgaan beslist omtrent hun benoeming, ontslag en bevoegdheid en is ook belast 

met het toezicht op dit orgaan. 

$Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder 

reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen 
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en de beslissingen die, ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel 

omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet 

rechtvaardigen. 

 

Artikel 15: Vertegenwoordigingsmacht 

 

De vennootschap wordt in al haar handelingen jegens derden, met inbegrip van de 

vertegenwoordiging in rechte als eiser of als verweerder, alsook binnen het kader van het 

dagelijks bestuur, rechtsgeldig vertegenwoordigd door: 

- wanneer zij één bestuurder heeft, door de enige bestuurder; 

- wanneer er twee bestuurders in functie zijn: door de twee bestuurders samen 

optredend;  

- wanneer er meer dan twee bestuurders in functie zijn: door de meerderheid van de 

bestuurders samen handelend. 

$Binnen het kader van het dagelijks bestuur kan de vennootschap, in voorkomend 

geval, worden vertegenwoordigd door de eventuele andere personen belast met het 

dagelijks bestuur die alleen of gezamenlijk optreden zoals bepaald bij hun aanstelling. 

De organen die overeenkomstig het voorgaande de vennootschap vertegenwoordigen, 

kunnen gevolmachtigden aanstellen$[; zulke volmachten kunnen echter voor de eerste 

maal verleend worden bij de akte van oprichting van de vennootschap$]. Alleen bijzondere 

volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. 

De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van hun verleende 

volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de volmachtgever in geval van 

overdreven volmacht. 

 

Artikel 16: Controle 

 

De controle op de vennootschap zal gebeuren door één of meer commissarissen in 

zoverre zulks wettelijk vereist is ofwel indien de algemene vergadering hiertoe op vrijwillige 

basis beslist. 

In voorkomend geval wordt de commissaris belast met de controle van de financiële 

toestand, van de jaarrekening en van de regelmatigheid in het licht van de wet en deze 

statuten, van de verrichtingen die in de jaarrekening moeten worden vastgesteld. 

Wordt er geen commissaris benoemd, dan heeft iedere aandeelhouder individueel de 

onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten 

vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant. 

 

 

HOOFDSTUK IV: ALGEMENE VERGADERINGEN 

 

Artikel 17: Bevoegdheden van de algemene vergadering  

 

In heel deze statuten wordt met “algemene vergadering” de algemene vergadering 

van aandeelhouders bedoeld. De regelmatig samengestelde algemene vergadering 

vertegenwoordigt de algemeenheid van de aandeelhouders. De besluiten van de algemene 

vergadering zijn bindend voor alle aandeelhouders, zelfs voor de afwezigen of voor hen die 

tegenstemden.  

Alle aandeelhouders die zich in gelijke omstandigheden bevinden, dienen steeds gelijk 

behandeld te worden. 

De algemene vergadering oefent enkel de bevoegdheden uit die de wet haar toewijst. 

Wanneer de vennootschap slechts één aandeelhouder telt, oefent de enige 

aandeelhouder de bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering zijn toegekend 

zonder mogelijkheid om deze over te dragen.  
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Artikel 18: Bijeenroeping van de algemene vergadering 

 

Het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris, roepen de algemene 

vergadering bijeen en bepalen haar agenda. Zij zijn verplicht de algemene vergadering 

binnen drie weken bijeen te roepen wanneer aandeelhouders die een tiende van het aantal 

uitgegeven aandelen vertegenwoordigen, dat vragen, met ten minste de door de betrokken 

aandeelhouders voorgestelde agendapunten. 

De oproepingen tot de algemene vergadering gebeuren schriftelijk overeenkomstig de 

wettelijke formaliteiten en andere voorschriften ter zake, tenzij de betrokkenen uitdrukkelijk 

en schriftelijk hieraan verzaken.  

De oproeping tot een algemene vergadering vermeldt de plaats waar en de datum en 

het uur waarop de algemene vergadering plaatsvindt, en de agenda met opgave van te 

behandelen onderwerpen, en alle eventuele andere gegevens die krachtens de wet daarin 

verplicht op te nemen zijn. 

 

Artikel 19: Deelname aan algemene vergadering en uitoefening van het stemrecht 

 

De aandeelhouders mogen steeds deelnemen aan de algemene vergadering. Er gelden 

ten aanzien van hen geen voorwaarden voor toelating tot de algemene vergaderingen noch 

voor de uitoefening van het eventuele stemrecht voor zover hun rechten niet geschorst zijn. 

De leden van het bestuursorgaan mogen steeds de algemene vergaderingen bijwonen. 

De commissaris, in voorkomend geval, woont eveneens de algemene vergadering bij, 

telkens wanneer deze te beraadslagen heeft op grond van een door de commissaris 

opgemaakt verslag. 

Alle stemgerechtigde aandeelhouders kunnen in persoon of bij volmacht stemmen. Het 

bestuursorgaan mag de vorm van de volmachten bepalen. De volmachten dienen aan de 

algemene vergadering voorgelegd te worden teneinde aan de notulen van de vergadering 

gehecht te worden. De volmachtdrager geniet dezelfde rechten als de aldus 

vertegenwoordigde aandeelhouder, en inzonderheid het recht om het woord te voeren, om 

vragen te stellen tijdens de algemene vergadering en om er het stemrecht uit te oefenen. 

Een zelfde volmachtdrager kan tegelijk meerdere aandeelhouders vertegenwoordigen. 

 

Artikel 20: Jaarvergadering 

 

De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft plaats de 

derde vrijdag van de maand juni om twaalf uur (12u00); indien die dag een wettelijke 

feestdag is op de eerstvolgende werkdag, zelfde uur.  

De jaarvergadering wordt, behoudens andersluidende bijeenroeping, gehouden op de 

zetel van de vennootschap. 

 

Artikel 21: Stemrecht – Besluitvorming 

 

Elk aandeel geeft recht op één stem. 

 

Artikel 22: Notulen - Eenparig schriftelijke besluiten 

 

Van elke algemene vergadering worden tijdens de vergadering notulen opgemaakt. De 

notulen worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aandeelhouders die 

erom verzoeken. 

De aandeelhouders kunnen ook eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die 

behoren tot de bevoegdheid van de algemene vergadering, met uitzondering van de 

beslissingen die een statutenwijziging betreffen en alle andere beslissingen die krachtens de 

wet bij authentieke akte moeten worden verleden. 

In voorkomend geval worden de beslissingen van de enige aandeelhouder, die handelt 

in de plaats van de algemene vergadering, opgenomen in een register dat op de zetel van 

de vennootschap wordt bijgehouden. 
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De kopieën van of de uittreksels uit de notulen en de eenparige schriftelijke besluiten, 

die in rechte of elders dienen te worden voorgelegd, worden ondertekend door de 

bestuurder of bestuurders indien er meerdere zijn , behoudens de afschriften en uittreksels 

van de notulen die bij authentieke akte werden vastgesteld en die worden ondertekend door 

de instrumenterende notaris. 

 

 

HOOFDSTUK V: BOEKJAAR – UITKERINGEN 

 

Artikel 23: Boekjaar 

 

Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december.  

 

Artikel 24: Instandhouding van het vermogen van de vennootschap - Uitkeringen  

 

Elk aandeel geeft een gelijk recht bij de verdeling van winst en bij iedere uitkering 

rekening houdend met de volstorting.  

De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling 

van de uitkeringen mits inachtneming van de relevante wettelijke en statutaire bepalingen. 

De winstbesteding moet in overeenstemming zijn met de vereisten voor de btw-vrijstelling 

voor diensten verstrekt door een zelfstandige groepering aan haar leden zoals bedoeld in 

artikel 44, §2bis W.Btw. Elke vorm van winstuitkering, voortvloeiend uit de verstrekte 

diensten,  onder de vorm van een dividenduitkering wordt hierbij dan ook uitdrukkelijk 

uitgesloten. 

$De mogelijkheid om over te gaan tot uitkeringen of met uitkeringen gelijkgestelde 

handelingen wordt onderworpen aan een balans- en liquiditeitstest zoals en voor zover 

wettelijk voorgeschreven.  

 

Artikel 25: Uittreding – Uitsluiting 

 

25.1. Uittreding. 

De aandeelhouder-oprichter als ook de andere nieuw toegetreden aandeelhouders-leden  

hebben het recht om uit te treden uit de vennootschap en/of zelfstandige groepering van 

personen zoals bedoeld in art. 44 §2bis Wbtw, ten laste van haar vermogen, mits naleving 

van een minimum deelname van 2 kalenderjaren, waarbij de uittreding steeds op 31 

december van het lopende kalenderjaar, waarin de uittreding wordt gevraagd, dient plaats 

te vinden.  

 

De uittreding van aandeelhouders moet worden goedgekeurd door de algemene 

vergadering, met een bijzondere meerderheid van 2/3 van de stemmen uitgebracht door de 

andere aandeelhouders dus: abstractie makend van de aandeelhouder die wenst uit te 

treden).  

 

Zij kunnen slechts volledig uittreden, dat wil zeggen voor de totaliteit van hun 

aandelen. 

 

De aandeelhouder die uittreedt heeft recht op een vergoeding: zijn/haar 

scheidingsaandeel, dat wordt betaald uit het vermogen van de vennootschap indien en voor 

zover de vennootschap wettelijk en statutair de mogelijkheid heeft om uitkeringen te doen. 

Het scheidingsaandeel is gelijk aan het bedrag van de inbreng die de betrokken 

aandeelhouder voor de aandelen werkelijk heeft gestort, voor zover deze nog niet is 

terugbetaald, zonder evenwel het bedrag van de nettoactief waarde van de aandelen zoals 

deze blijkt uit de laatst goedgekeurde jaarrekening, te overschrijden.  

Geen enkele schadevergoeding zal verschuldigd zijn bij vrijwillige uittreding. 

Bij uittreding van een aandeelhouder uit de vennootschap zal het bestuur steeds een 

afrekeningsstaat dienen op te maken voor de periode waarin de uittredende aandeelhouder 

deel heeft uitgemaakt van de vennootschap. De verschuldigde sommen zullen hierbij binnen 
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een periode van 15 dagen dienen voldaan te worden, zo niet zal een nalatigheidsinterest 

verschuldigd zijn die gelijk is aan de wettelijke interest. 

Bij verplichte en/of vrijwillige uittreding van een aandeelhouder zal het bestuur 

moeten nagaan of een regularisatie van de btw-vrije dienstverlening dient plaats te vinden 

mbt de diensten verstrekt aan deze aandeelhouder en dat betrekking heeft op de diensten 

verricht vanaf 1 januari van het jaar waarin de aandeelhouder niet meer aan de 

voorwaarden voldoet of uittreedt. 

 

25.2.  Uitsluiting 

Aandeelhouders kunnen worden uitgesloten uit de vennootschap om wettige redenen 

of omwille van andere in de statuten vermelde redenen. 

Een aandeelhouder kan worden uitgesloten, indien de naleving van de 

basisvoorwaarden om aandeelhouder te zijn van de vennootschap en de basisvoorwaarden 

voor deelname aan een zelfstandige groepering van personen zoals bepaald in art. 44 §2bis 

W.Btw niet meer vervuld kunnen worden in hoofde van die aandeelhouder en er geen btw 

mag worden aangerekend aan de betrokken aandeelhouder voor de afname van zijn 

diensten. In zulke hypothese zal het bestuur onmiddellijk een procedure tot uitsluiting van 

de betrokken aandeelhouder kunnen opstarten. 

De uitsluiting van een aandeelhouder moet worden goedgekeurd door de algemene 

vergadering met unanimiteit van stemmen van de overige aandeelhouders (dus: abstractie 

makend dus van de aandelen van de aandeelhouder die men wenst uit te sluiten). De 

uitsluiting krijgt uitwerking op de laatste dag van het lopende kalenderjaar waarin de 

gedwongen uitwijzing door het bestuur werd geïnitieerd. 

De Aandeelhouder die wordt uitgesloten heeft recht op een vergoeding: zijn/haar 

scheidingsaandeel, dat na afloop van het boekjaar wordt betaald uit het vermogen van de 

vennootschap indien en voor zover zij wettelijk en statutair de mogelijkheid heeft om 

uitkeringen te doen. Het scheidingsaandeel is gelijk aan het bedrag van de inbreng die de 

betrokken aandeelhouder voor de aandelen werkelijk heeft gestort, voor zover deze nog 

niet is terugbetaald, zonder evenwel het bedrag van de nettoactief waarde van de aandelen 

zoals deze blijkt uit de laatst goedgekeurde jaarrekening, te overschrijden; dit bedrag moet 

worden verminderd met de eventueel verschuldigde schadevergoeding strekkend tot 

vergoeding van de schade die de uitgesloten aandeelhouder heeft veroorzaakt.  

Bij uitsluiting van een aandeelhouder uit de vennootschap zal het bestuur steeds een 

afrekeningsstaat dienen op te maken voor de periode waarin de uitgesloten aandeelhouder 

deel heeft uitgemaakt van de vennootschap. De verschuldigde sommen zullen hierbij binnen 

een periode van 15 dagen dienen voldaan te worden, zo niet zal een nalatigheidsinterest 

verschuldigd zijn die gelijk is aan de wettelijke interest. 

Bij uitsluiting / verplichte uittreding van een aandeelhouder zal het bestuur tevens 

moeten nagaan of een regularisatie van de btw-vrije dienstverlening dient plaats te vinden 

mbt de diensten verstrekt aan deze aandeelhouder en dat betrekking heeft op de diensten 

verricht vanaf 1 januari van het jaar waarin de aandeelhouder niet meer aan de 

voorwaarden voldoet of uittreedt. 

 

De aandelen van de uitgesloten aandeelhouder worden vernietigd. Het bestuur werkt 

het aandelenregister bij. 

De uitsluitingen en de daaruit voortvloeiende statutenwijziging worden, vóór het einde 

van elk boekjaar, vastgesteld bij een authentieke akte verleden op verzoek van het bestuur.  

 

Onverminderd de wettelijke bepalingen inzake verjaring, blijft de uitgesloten 

aandeelhouder binnen de  grenzen van zijn inbrengverbintenis, gedurende vijf jaar, te  

rekenen vanaf de beslissing tot uitsluiting, mee instaan voor alle financiële verbintenissen 

aangegaan vóór de  procedure tot uitsluiting werd gestart. 
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HOOFDSTUK VI: ONTBINDING EN VEREFFENING 

 

Artikel 26: Vrijwillige ontbinding en ontbinding van rechtswege  

 

26.1. Vrijwillige ontbinding 

De vennootschap kan op elk ogenblik vrijwillig ontbonden worden bij besluit van de 

algemene vergadering. Dit besluit moet worden genomen door middel van een unanieme 

beslissing van alle aandeelhouders, met inachtneming van de door de wet bepaalde 

vormvereisten, maar in afwijking van de door de wet bepaalde meerderheden. 

De vennootschap blijft na haar ontbinding van rechtswege als rechtspersoon 

voortbestaan voor haar vereffening tot aan de sluiting ervan, tenzij de algemene 

vergadering beslist tot ontbinding en vereffening in één akte indien de vennootschap 

beantwoordt aan de wettelijke voorwaarden daarvoor. 

Behoudens in geval van ontbinding en vereffening in één akte, zal de vereffening 

gebeuren door de zorgen van één of meer vereffenaars; zij worden aangesteld door de 

algemene vergadering die ook hun machten zal bepalen. Zijn geen vereffenaars benoemd, 

dan worden de bestuurders ten aanzien van derden als vereffenaars beschouwd.  

Tenzij bij hun aanstelling anders wordt bepaald, beschikken de vereffenaars over de 

meest uitgebreide machten als voorzien in de wet en mogen zij alle mogelijke handelingen, 

in de ruimste zin, stellen zonder de voorafgaande toelating van de algemene vergadering te 

moeten vragen in de gevallen zulks wettelijk vereist is. 

Bij vereffening van de vennootschap zal de vereffenaar tevens moeten nagaan of een 

regularisatie van de btw-vrije dienstverlening dient plaats te vinden mbt de diensten 

verstrekt aan de aandeelhouders en leden (afnemers van diensten)van de zelfstandige 

groepering 

 

Alle akten die de vennootschap in vereffening verbinden worden rechtsgeldig 

ondertekend door iedere vereffenaar alleen optredend$[, tenzij er twee of meer 

vereffenaars zijn aangesteld en bij hun aanstelling anders wordt bepaald$]. $[De 

vereffenaars vertegenwoordigen de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de 

vertegenwoordiging in rechte als eiser of als verweerder, $eveneens individueel handelend, 

tenzij er meerdere vereffenaars zijn aangesteld en bij hun aanstelling anders is bepaald.$] 

De vereffenaars mogen lasthebbers aanstellen en hen bijzondere en in tijd beperkte 

machten voor bepaalde verrichtingen toekennen. 

Alle stukken uitgaande van de vennootschap in vereffening vermelden dat zij in 

vereffening is. 

26.2. Ontbinding van rechtswege 

De vennootschap wordt van rechtswege ontbonden: 

- indien alle leden en nieuw toegetreden aandeelhouders na oprichting, de 

basisvoorwaarden niet meer kunnen invullen zoals deze bepaald en opgenomen zijn in 

art. 44, §2bis W.Btw en de aansluitende administratieve commentaren in de Circulaire 

AAFisc Nr. 31/2016 (E.T.127.540) dd. 12.12.2016; 

- indien geen unanimiteit tot gedwongen uitwijzing van een aandeelhouder/lid 

(afnemer van diensten) kan bekomen worden tussen de andere aandeelhouders, voor 

het einde van het kalenderjaar, zoals bepaald in artikel 25.2 van deze statuten, en 

de vereffening geschiedt overeenkomstig de relevante bepalingen van artikel 26.1. 

 

Artikel 27: Verdeling liquidatiesaldo 

 

Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van 

de nodige gelden om die te voldoen, wordt het liquidatiesaldo in de eerste plaats 

aangewend om aan alle aandeelhouders, naar evenredigheid, rekening houdend met een 

gelijk recht per aandeel en rekening houdend met hun graad van volstorting, de door hen 

gestorte inbreng, die nog niet werd terugbetaald, terug te geven. Blijft en een positief 

liquidatiesaldo nadat aldus alle inbrengen zijn terugbetaald, dan beslist de algemene 

vergadering over de bestemming van het uiteindelijke liquidatiesaldo. 
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De bestemming van het liquidatiesaldo moet in ieder geval in overeenstemming zijn 

met de vereisten voor de btw-vrijstelling voor diensten verstrekt door een zelfstandige 

groepering aan haar leden zoals bedoeld in artikel  44, §2bis W.Btw.  

 

 

HOOFDSTUK VII: ALGEMENE BEPALINGEN 

 

Artikel 28: Kennisgevingen 

 

Elke kennisgeving krachtens een wettelijke of statutaire bepaling dient schriftelijk te 

gebeuren zoals voorgeschreven door de relevante wettelijke of statutaire bepalingen.  

De kennisgevingen aan een aandeelhouder (of enige andere houder van effecten van 

de vennootschap) gebeuren geldig aan het postadres en/of het elektronisch adres, zoals 

meegedeeld aan de vennootschap op het ogenblik van de toetreding behoudens eventuele 

latere wijziging die aan de vennootschap wordt meegedeeld via schriftelijke kennisgeving. 

Ook de kennisgevingen aan een bestuurder of een commissaris gebeuren geldig aan het 

postadres en/of het elektronisch adres, zoals meegedeeld aan de vennootschap bij de 

aanvang van het mandaat behoudens eventuele latere wijziging die aan de vennootschap 

wordt meegedeeld via schriftelijke kennisgeving. 

Artikel 29: Woonstkeuze 

Iedere bestuurderof dagelijks bestuurder en vereffenaar van de vennootschap, alsook 

iedere vaste vertegenwoordiger van een bestuurder$[, een dagelijks bestuurder$] of een 

vereffenaar, die in het buitenland zijn woonplaats heeft, wordt tijdens de duur van zijn 

functie geacht woonstkeuze te hebben gedaan op de zetel van de vennootschap waar hem 

alle mededelingen, betekeningen en dagvaardingen betreffende de zaken van de 

vennootschap en de verantwoordelijkheid voor zijn bestuur geldig kunnen worden gedaan. 

Iedere bestuurder$[, dagelijks bestuurder$] en vereffenaar van de vennootschap, 

alsook iedere vaste vertegenwoordiger van een bestuurder$[, een dagelijks bestuurder$] of 

een vereffenaar, kan eventueel zelf ook keuze van woonplaats doen op de zetel van de 

vennootschap, voor alle materies die aan de uitoefening van zijn mandaat raken. Deze 

woonplaatskeuze kan aan derden worden tegengeworpen mits regelmatige openbaarmaking 

in overeenstemming met de toepasselijke relevante wettelijke bepalingen. 

 

Artikel 30: Toepasselijk recht 

 

Voor alles wat niet uitdrukkelijk in deze statuten is geregeld, gelden de voorschriften 

van het Belgische Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zoals van tijd tot tijd 

gewijzigd, en dienen bovendien ook steeds alle andere relevante wettelijke en 

reglementaire bepalingen van Belgisch recht die van toepassing zijn op de vennootschap, 

door de vennootschap, de bestuurders, de aandeelhouders en, in voorkomend geval, de 

commissaris en de andere houders van effecten te worden nageleefd, voor zover van die 

bepalingen in deze statuten niet op uitdrukkelijke en geldige wijze zou zijn afgeweken. 

Ingeval van geschil tussen de aandeelhouders, als gevolg van een te geven 

interpretatie en uitvoering van deze statuten, zal het bestuur steeds optreden als 

aanspreekpunt. 

Indien de partijen er niet in slagen om het geschil minnelijk op te lossen, zal de 

rechtbank van Dendermonde bevoegd zijn. 

 

 

SLOT- EN (OF) OVERGANGSBEPALINGEN 

 

De comparanten nemen eenparig de volgende beslissingen die slechts uitwerking hebben 

vanaf de neerlegging ter griffie van een uitgifte van de oprichtingsakte, in overeenstemming 

met de wet.  

 

1. Eerste boekjaar en eerste algemene vergadering 
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Het eerste boekjaar gaat in de dag van de neerlegging ter griffie van een uitgifte van 

deze akte en wordt afgesloten op 31 december 2023 

De eerste algemene vergadering heeft plaats op 21 van de maand juni van het jaar 2024 

 

2. Adres van de zetel 

 

Het adres van de zetel is gevestigd te: Bevrijdingslaan 201,9200 Dendermonde 

 

3. Website en e-mail adres 

 

De website van de vennootschap is www.DDS-streekregisseurs.be 

Het e-mailadres van de vennootschap is info@dds-streekregisseurs.be 

Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, houders van effecten 

uitgegeven door de vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de 

medewerking van de vennootschap wordt geacht geldig te zijn gebeurd.  

 

4. Benoeming van de bestuurder(s)  

 

De vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op 1 .... 

Wordt Kris Dooms  benoemd tot niet-statutair bestuurder voor onbepaalde duur :  

- Kris Dooms, hier aanwezig en die aanvaardt. 

Zijn  mandaat is onbezoldigd  

 

5. Commissaris 

 

De vergadering benoemt tot commissaris, ..., bedrijfsrevisor, wonende te ....  Hij oefent zijn 

mandaat uit gedurende de drie eerste boekjaren. Zijn jaarlijkse vergoeding wordt bepaald 

op ... euro. 

 

6. Overname van de verbintenissen namens de vennootschap in oprichting  

Alle verbintenissen en alle verplichtingen die eruit voortvloeien, en alle activiteiten 

ondernomen sinds ... door de comparanten in naam en voor rekening van de vennootschap 

in oprichting worden overgenomen door de bij deze akte opgerichte vennootschap bij 

beslissing van het bestuursorgaan die uitwerking zal hebben vanaf de verwerving van de 

rechtspersoonlijkheid door de vennootschap. 

 

7. Volmachten 

 

Dhr. Kris Dooms, of elke andere door hem aangewezen persoon, is aangewezen als 

lasthebber ad hoc van de vennootschap, om over de fondsen te beschikken, alle 

documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie 

van de btw en met het oog op de inschrijving bij de Kruispuntbank van Ondernemingen. 

 

Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in 

naam van de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle 

documenten te ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is 

voor de uitvoering van het mandaat waarmee hij belast is.  

 

8. Kosten en verklaringen van de partijen 

De comparanten verklaren te weten dat het bedrag van alle kosten, vergoedingen en lasten, 

die ten  laste vallen van de vennootschap uit hoofde van haar oprichting, ...  euro (...,- 

EUR) bedraagt. 
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9. Strategisch Plan DDS: stand van zaken 
 

Algemeen Directeur Dooms geeft aan de hand van een Powerpoint-presentatie 
toelichting met betrekking tot de stand van zaken ‘Strategisch Plan DDS’. 
 

De Algemene vergadering neemt kennis. 
 

 
  

SD1 Kwalitatieve ontwikkeling en regie van ruimtelijke projecten

SD2 uitbouw van een intergemeentelijk woonbeleid

SD3 Ondersteunen van de economische dynamiek in de regio

SD4 een klimaat neutrale regio worden

SD5 Bereikbaarheid,verkeersveiligheid en leefbaarheid in de regio verbeteren

SD6 Bestuurskracht van de gemeenten verhogen door het delen van expertise

SD7 Uitbouw van een sterk regionaal netwerk en partnerschap

SD8 DDS als performante organisatie verder uitbouwen

Algemeen Directeur

Hr - manager

Finance -contracting

Deskundige ruimtelijke ordening

Handhaving-jurist

Infrastructuur ontwerper

Subsidioloog

Coördinator IGS wonen

Bedrijventerrein manager

medewerker mobiliteit

landmeter

ICT- deskundige

Bouwcoördinator

Klimaat en energie specialist

1 vernieuwing van de look and feel van DDS

2 socio economische raad DDS

3 regierol sociale economie

OperationeelStrategische doelstellingen

Beleidsplan DDS 2020-2025            Status 1/6/2022

Personeelsinzet voor de realisatie van het meerjarenplan
Nog 

starten
Vacature in dienst

Nog 

starten
Voortraject Gestart

Activiteiten die niet opgenomen waren in het beleidsplan
Nog 

starten
Voortraject Gestart Operationeel
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De 8 strategisch doelen van DDS: 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

1

2

3

4

5

6

Gestart Operationeel

realisatie van projecten in de publieke ruimte

Operationele doelstellingen op middellange termijn

SD 1: Kwalitatieve ontwikkeling en regie van ruimtelijke projecten

Operationele doelstellingen

Het technisch ondersteunen van de besturen bij de aankoop van gebouwen en terreinen of bij onteigeningen

Kwaliteitskamer voor omgevingsprojecten

Realisatie van woonprojecten in de regio

aanwerving van een intergemeentelijk handhavingsambtenaar op niveau van DDS

Kennisdeling tussen ruimtelijke gemeentelijke medewerkers in de regio organiseren

Nog 

starten
Voortraject

1

2 ON HOLD

3

Operationeel

SD 2: Uitbouw van een intergemeentelijk woonbeleid

Operationele doelstellingen Nog 

starten
Voortraject Gestart

Organiseren van het intergemeentelijk woonbeleid (onder voorbehoud van goedkeuring dossier IGS Wonen)

Voorbereiden dossier intergemeentelijk woonbeleid (IGS Wonen)

Haalbaarheidsonderzoek rond de overdracht van de huurwoningen van DDS

Operationele doelstellingen op middellange termijn

1

2

3 Verduurzaming en revitalisering van bestaande bedrijventerreinen en toekomstgericht ontwikkelen van nieuwe terreinen

SD 3: Ondersteunen van de economische dynamiek in de regio

Uitgiftebeleid van bedrijventerreinen evalueren

Bedrijventerrein management

Operationele doelstellingen op middellange termijn

Operationele doelstellingen Nog 

starten
Voortraject Gestart Operationeel

1

2

3

Operationeel

Ontwikkelen van een regionale , gebiedsgerichte visie op duurzame energie

Vergroten van de nabijheid van het energiehuis

Ondersteunen van de gemeenten bij het realiseren van het burgemeesterconvenant door concrete acties

Operationele doelstellingen op middellange termijn

SD 4: Een klimaatneutrale regio worden

Operationele doelstellingen Nog 

starten
Voortraject Gestart

SD 5: Bereikbaarheid, verkeersveiligheid en leefbaarheid in de regio verbeteren

1

2

3

Nog 

starten
Voortraject Gestart Operationeel

Ontwikkelen van een regionale visie op mobiliteitsdossiers om complexe dossiers te versnellen

Kennisdeling rond mobiliteit versterken in de regio

Faciliteren van intergemeentelijke projecten rond mobiliteit

Operationele doelstellingen op middellange termijn

Operationele doelstellingen
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10. Benoemingen 
 

10.1. Benoeming de heer Jan Rosschaert als bestuurder: 
 
Gelet op het artikel 25 van de statuten; 

 
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2018;  

 
Gelet op het bericht van 12 januari 2022 dat de heer André Raemdonck ontslag 
neemt als bestuurder én als 2e ondervoorzitter bij dienstverlenende vereniging DDS 

namens gemeente Hamme (goedgekeurd op de Raad van Bestuur van 20 januari 
2022); 

 
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 26 januari 2022 van de gemeente Hamme 
waarbij de heer Jan Rosschaert werd voorgedragen als kandidaat-bestuurder bij de 

dienstverlenende vereniging DDS ter vervanging van de heer Jan Rosschaert. 
 

Besluit de Algemene Vergadering de heer Jan Rosschaert te benoemen als bestuurder 
voor de gemeente Hamme. 
 

10.2. Benoeming de heer Raf De Wolf als bestuurder: 
 

Gelet op het artikel 25 van de statuten; 
 

SD 6: Bestuurskracht van de gemeenten verhogen door het delen van expertise

1

2

3

4

5

Operationele doelstellingen Nog 

starten
Voortraject Gestart Operationeel

Evolueren naar een 'slimme regio'

Oprichting kostendelende vereniging

Subsidie-advies aan individuele gemeenten en voor DDS-projecten

Juridische dienstverlening

Actieplan richting een slimme regio opmaken

Operationele doelstellingen op middellange termijn

1

2

3

4

Operationeel

SD 7: Uitbouw van een sterk regionaal netwerk en partnerschap

Operationele doelstellingen Nog 

starten
Voortraject Gestart

DDS bereid een fysiek Huis van de regio voor

Faciliteren van het burgemeestersoverleg in de regio

DDS vormt een platform voor overleg en kennisdeling

DDS vormt een virtueel Huis van de regio

Operationele doelstellingen op middellange termijn

1

2

3

4

5

Operationeel

SD 8: DDS als performante organisatie verder uitbouwen

Operationele doelstellingen Nog 

starten
Voortraject Gestart

Optimaliseren van de organisatie in functie van evoluerende noden van de gemeenten

Opmaak jaaractieplannen en -budgetten

DDS communiceert proactief naar haar stakeholders

DDS doet gerichte aanwervingen om de strategische doelstellingen van het samenwerkingsverband te realiseren

Voorbereiden nieuwe huisvesting DDS

Operationele doelstellingen op middellange termijn
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Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2018;  
 

Gelet op het bericht van 31 maart 2022 dat de heer Karel Uyttersprot ontslag neemt 
als bestuurder bij dienstverlenende vereniging DDS namens gemeente Lebbeke; 
 

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 30 maart 2022 van de gemeente Lebbeke 
waarbij de heer Raf De Wolf werd voorgedragen als kandidaat-bestuurder bij de 

dienstverlenende vereniging DDS ter vervanging van de heer Karel Uyttersprot; 
 
Besluit de Algemene Vergadering de heer Raf De Wolf aan te stellen als bestuurder 

voor de gemeente Lebbeke;  
 

Bijgevolg, gelet op de beslissing van de Raad van Bestuur van 21 april 2022, zal de 
heer Raf De Wolf effectief vanaf heden als Voorzitter van de Raad van Bestuur 

aangesteld worden. 
 
10.3. Benoeming Dominique Vaes als revisor: 

 
Gelet op het artikel 35 van de statuten dat stelt: “De controle op de vereniging wordt 

uitgeoefend door een Revisor, benoemd door de Algemene Vergadering voor een 
periode van maximum drie jaren en op wie de desbetreffende artikelen van het 
Wetboek van Vennootschappen, van toepassing is. 

Hij kan worden herbenoemd, telkens voor een nieuwe periode van maximum drie 
jaren.  Zijn ereloon wordt vastgesteld door zelfde Algemene Vergadering die over zijn 

aanstelling beslist.” 
 
Gelet op de vereffening van de bvba D.A. Vaes & C° Bedrijfsrevisor  per 4 juni 2015; 

  
Gelet op de besluiten van de Algemene Vergadering van 14 juni 2016 en 11 juni 

2019; 
   
Besluit de Algemene Vergadering Dominique Vaes, bedrijfsrevisor, te herbenoemen 

als revisor voor de periode (jaarrekeningen 2022, 2023 en 2024), eindigend bij de 
jaarvergadering van 2025.  Het jaarlijks ereloon wordt vastgesteld op € 5.000 (excl. 

B.T.W.) 
  
11. Diversen 

 
Geen diversen 
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De vergadering wordt beëindigd na een dankwoord door de Eerste Ondervoorzitter 
Hans Knop. 

 

        
 
Kris DOOMS   Hans KNOP    Raf DE WOLF 
Secretaris    Eerste Ondervoorzitter  Voorzitter 

 
 

 
 
 

 
Jan DE GRAEF     Jan VANDERSTRAETEN 

Stemopnemer     Stemopnemer 
 
 


