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Benaming,  doel,  zetel,  omschrijving  der  vereniging  en  aanduiding  der  aandeelhouders  
  
Artikel  1  –  Naam  en  rechtsvorm  
  
§1.  De  “intergemeentelijke  vereniging  Veneco”  is  een  intergemeentelijk  samenwerkingsverband.  Het  wordt  
beheerst  door  het  Decreet  Lokaal  Bestuur.  
De  vereniging  Veneco  wordt  hierna  steeds  “Veneco”  genoemd.  
  
§2.  De  vereniging  is  een  publiekrechtelijke  rechtspersoon  met  de  rechtsvorm  van  een  dienstverlenende  
vereniging,  waarvan  de  kenmerken  zijn  vastgesteld  krachtens  de  bepalingen  van  het  decreet.  
  
§3.  Ongeacht  haar  rechtsvorm  hebben  haar  verbintenissen  geen  handelskarakter.  
  
§4.  Voor  al  wat  niet  uitdrukkelijk  geregeld  is  door  het  decreet,  noch  door  deze  statuten,  zijn  de  bepalingen  
van  toepassing  van  het  wetboek  voor  de  vennootschappen  die  gelden  voor  de  vennootschapsvorm  van  de  
coöperatieve  vennootschap  met  beperkte  aansprakelijkheid.  
  
Artikel  2  –  Maatschappelijk  doel  
  
§1.  De  vereniging  heeft  tot  doel  de  deelnemers  bij  te  staan:    
-‐  

Bij  de  uitvoering  van  hun  taken  door  het  verlenen  van  ondersteunende  diensten;;  

-‐  

Op  vraag  en  in  opdracht  van  de  deelnemers,  al  dan  niet  in  samenwerking  met  anderen,  in  eigen  
beheer  projecten  van  gemeentelijk  belang  te  realiseren;;  

-‐  

De  intergemeentelijke  en  regionale  samenwerking  tussen  de  gemeenten  te  bevorderen  en  de  
krachten  te  bundelen  voor  de  ontwikkeling  van  de  deelnemende  gemeenten  in  een  regionale  
context.    

  
§2.  De  vereniging  werkt  op  de  volgende  beleidsdomeinen:    
-‐  

De  studie  en  realisatie  van  het  economisch  grondbeleid  en  een  economische  ontwikkeling  door  de  
aanleg  van  nieuwe  bedrijventerreinen  en  de  reconversie  van  bestaande  bedrijventerreinen  en  het  
oprichten  van  bedrijfsverzamelgebouwen;;  

-‐  

De  ondersteuning  van  de  aangesloten  deelnemers  inzake  ruimtelijke  ordening  en  stedenbouw  en  
de  daarbij  betrokken  deeldomeinen  door:    
o  

Adviesverlening  in  de  domeinen  die  behoren  tot  de  gemeentelijke  bevoegdheden  inzake  
ruimtelijke  ordening  en  stedenbouw  

o  

De  ontwikkeling,  opmaak,  ondersteuning  van  alle  aspecten  van  de  ruimtelijke  planning,  
zoals  aanleg-  en  inrichtingsplannen,  de  ruimtelijke  uitvoeringsplanning,  
planningsdocumenten,  stedenbouwkundige  verordeningen  en  alle  taken  en  documenten  
die  hiermee  verband  houden;;  

-‐  

De  studie  en  realisatie  van  het  woonbeleid  door  het  realiseren  en/of  begeleiden  van  
verkavelingen,  woningbouwprojecten,  herbestemmingsprojecten,  sport-  en  recreatieprojecten,  
gemeenschapsvoorzieningen;;  
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-‐  

Juridische  en  technische  adviesverlening  ter  ondersteuning  van  het  gemeentelijk  beleid  in  het  
algemeen,  en  in  het  bijzonder  rond  energie  en  klimaat,    erfgoed  en  archeologie,  e-government,  
grondbeleid,  woonbeleid,  handhavingsbeleid,  mobiliteit.    

  
§3.  De  vereniging  geeft  advies,  maakt  studies  op,  voert  studieopdrachten  en  –  projecten  uit,  staat  in  voor  
projectregie  en  procesbegeleiding  en  communicatie  in  opdracht  van  en  onder  de  voorwaarden  bepaald  
door  de  deelnemers.    
  
§4.  De  vereniging  stelt  handelingen,  zowel  geldelijk  als  andere,    die  verband  houden  met  het  doel  van  de  
vereniging.  De  vereniging  kan  haar  doel  verwezenlijken  in  samenwerking  met  of  door  tussenkomst  van  elk  
ander  publiek  of  private  partner  overeenkomstig  de  bepalingen  van  het  Decreet.    
  
Artikel  3  –  Maatschappelijke  zetel  
  
§1.  De  maatschappelijke  zetel  is  gevestigd  te  Panhuisstraat  1,  9070  Destelbergen.  
  
§2.  De  zetel  van  de  vereniging  kan  door  de  Algemene  Vergadering  worden  overgebracht  naar  een  andere  
plaats  binnen  het  grondgebied  van  een  deelnemende  gemeente  in  een  gebouw  dat  haarzelf  of  een  
deelnemende  gemeente  toebehoort.  
  
§3.  De  vereniging  mag,  naast  de  maatschappelijke  zetel,  één  of  meerdere  exploitatiezetels  vestigen.  
  
Artikel  4  –  Deelnemers/vennoten  
  
Naast  gemeenten  kunnen  uitsluitend  aan  deze  dienstverlenende  vereniging  deelnemen:  autonome  
gemeentebedrijven,  openbare  centra  voor  maatschappelijk  welzijn  en  de  publiekrechtelijke  verenigingen  
ervan,  andere  samenwerkingsverbanden,  opgericht  volgens  de  bepalingen  van  Titel  3  “De  
intergemeentelijke  samenwerking”  van  het  Decreet  Lokaal  Bestuur  ,  politiezones  en  hulpverleningszones.  
  
Artikel  5  –  Aandelenregister  
  
In  de  maatschappelijke  zetel  wordt  een  register  bijgehouden  en  bewaard  waarop  iedere  deelnemer  is  
vermeld,  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,  gedeeltelijke  terugneming  van  aandelen  of  uitsluiting,  de  gedane  
stortingen,  de  bedragen  die  voor  de  gedeeltelijke  terugneming  van  aandelen  en  voor  de  terugneming  van  
stortingen  worden  aangewend.      
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Duur,  verlenging,  ontbinding,  toetreding,  uittreding  en  uitsluiting  
  
Artikel  6  –  Duur  
  
§1.  De  vereniging  werd  aanvankelijk  opgericht  voor  een  bepaalde  duur  van  20  jaar,  aanvangend  op  1  
januari  1960  en  werd,  als  gevolg  van  beslissing  van  de  Buitengewone  Algemene  Vergadering  op  27  
december  1979,  voor  eenzelfde  termijn  verlengd.  
  
§2.  Bij  beslissing  van  de  Buitengewone  Algemene  Vergadering  van  28  juni  1996,  werd  de  duur  van  de  
dienstverlenende  vereniging  opnieuw  verlengd  tot  31-12-2016.  
  
§3.  Bij  beslissing  van  de  Buitengewone  Algemene  Vergadering  van  13  december  2016,  werd  de  duur  van  
de  dienstverlenende  vereniging  nogmaals  verlengd,  ditmaal  tot  31-12-2034.  
  
§4.  De  vereniging  mag  slechts  verbintenissen  aangaan  voor  een  termijn  die  haar  duur  overschrijdt,  indien  
deze  verbintenissen  kunnen  nagekomen  worden.  
  
Artikel  7  -  Verlenging  
  
§1.  Na  afloop  van  de  statutair  bepaalde  duur  kan  de  dienstverlenende  vereniging  opeenvolgende  keren  
verlengd  worden  voor  een  termijn  die  telkens  niet  langer  mag  zijn  dan  achttien  jaar.  
  
§2.  Op  verzoek  van  de  gewone  meerderheid  van  het  totale  aantal  deelnemers  en  op  voorwaarde  dat  dit  
verzoek  gedragen  wordt  door  een  drie  vierde  meerderheid  van  het  aantal  deelnemende  gemeenten,  kan  de  
laatste  Algemene  Vergadering  die  het  verstrijken  van  de  duur  voorafgaat,  tot  de  verlenging  beslissen  met  
een  drie  vierde  meerderheid  van  het  aantal  stemmen.  De  daartoe  strekkende  gemeenteraadsbeslissingen  
worden  bij  het  verslag  van  de  Algemene  Vergadering  gevoegd  en  zijn  gebaseerd  op  een  onderzoek,  
eventueel  vergelijkend  in  de  mate  er  zich  verschillende  beheersvormen  reëel  aanbieden.  
  
§3.  Uiterlijk  negentig  kalenderdagen  voor  de  Algemene  Vergadering  die  beslist  over  de  verlenging  wordt  de  
agenda  door  de  Raad  van  Bestuur  aan  alle  deelnemers  toegezonden.  
  
§4.  De  deelnemers  die  niet  wensen  te  verlengen  kunnen  daartoe  niet  verplicht  worden  en  houden  op  deel  
uit  te  maken  van  de  dienstverlenende  vereniging  op  het  einde  van  het  jaar  waarin  tot  de  verlenging  door  de  
Algemene  Vergadering  is  beslist.  Vooraf  leggen  zij  hun  daartoe  strekkende  beslissing  voor  die  wordt  
gevoegd  bij  het  verslag  van  de  Algemene  Vergadering.  Ze  moeten  de  door  hen  aangegane  contractuele  
verbintenissen  naleven,  maar  zijn  voor  het  overige  geen  schadevergoeding  verschuldigd.  Voor  wat  hun  
scheidingsaandeel  betreft,  wordt  gehandeld  naar  de  bepalingen  van  art.  374  W.  Venn,  mits  daardoor  het  
vast  gedeelte  van  het  maatschappelijk  kapitaal  niet  wordt  aangetast.  Desnoods  wordt  het  
scheidingsaandeel  beperkt.  Het  scheidingsaandeel  van  de  deelnemers  die  niet  wensen  te  verlengen  wordt  
bepaald  op  grond  van  de  laatst  goedgekeurde  en  gepubliceerde  jaarrekening  en  het  wordt  uitbetaald  
binnen  zes  maanden  na  de  Buitengewone  Algemene  Vergadering  die  tot  de  verlenging  heeft  besloten.  
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Deelnemers  die  niet  wensen  te  verlengen,  kunnen  ertoe  gehouden  worden  een  gedeelte  van  het  personeel  
van  de  vereniging  over  te  nemen,  in  verhouding  tot  de  kapitaalinbreng  of  in  overeenstemming  met  de  
onderling  bereikte  akkoorden,  en  zonder  dat  de  personeelsleden  door  deze  plicht  tot  overname  gebonden  
zijn.  
  
De  nieuwe  werkgever  waarborgt,  in  dat  geval,  de  rechten  die  de  vereniging  op  het  ogenblik  van  haar  
ontbinding,  hetzij  statutair,  hetzij  contractueel  voor  de  werknemers  vastgesteld  had.  Het  door  een  
gemeente  overgenomen  personeel  komt,  met  behoud  van  zijn  geldelijk  statuut,  terecht  in  een  
overgangskader  dat  geen  invloed  heeft  op  de  personeelsformatie  en  uitdovend  is.  
  
De  gemeenten  die  niet  wensen  te  verlengen  hebben  een  recht  van  voorkeur  op  overneming  van  de  op  hun  
grondgebied  gelegen  gronden  en  installaties,  die  de  intergemeentelijke  vereniging  op  dat  ogenblik  te  koop  
aanbiedt.  Dit  recht  moeten  uitgeoefend  worden  binnen  de  3  maanden  na  de  beslissing  tot  niet-verlenging.    
  
§5.  Deelnemers  die  nalaten  over  de  verlenging  te  beslissen  of  hun  beslissing  mee  te  delen,  worden  geacht  
verder  deel  uit  te  maken  de  vereniging.  
  
Artikel  8  -  Ontbinding  
  
§1.  Op  verzoek  van  drie  vierde  van  het  aantal  deelnemende  gemeenten,  en  aan  de  hand  van  de  daartoe  
strekkende  gemeenteraadsbeslissingen,  kan  de  Algemene  Vergadering  met  een  drie  vierde  meerderheid  
van  het  aantal  stemmen  tot  de  vervroegde  ontbinding  van  een  dienstverlenende  vereniging  beslissen.  
  
§2.  Bij  ontbinding  krachtens  het  voorgaande  lid  of  door  het  verstrijken  van  de  statutair  bepaalde  duur  die  
niet   verlengd   wordt,   wijst   de   Algemene   Vergadering   die   de   ontbinding   vaststelt,   de   vereffenaars   aan   op  
dezelfde  wijze  als  bepaald  is  voor  de  bestuurders.  Een  beperkt  college  van  vereffenaars  kan  samengesteld  
worden.  Het  totaal  aantal  leden  van  dat  college  bedraagt  ten  hoogste  een  derde  van  dat  van  de  Raad  van  
Bestuur.   De   meerderheid   komt   telkens   toe   aan   de   leden   die   op   voordracht   van   de   deelnemende  
gemeenten  zijn  benoemd.    Alle  andere  organen  vervallen  op  het  ogenblik  van  de  ontbinding.  
  
§3.  Het  voltallige  personeel  van  de  dienstverlenende  vereniging  wordt  overgenomen,  hetzij  door  de  
deelnemers,  hetzij  eventueel  door  de  overnemers  van  de  activiteit,  in  verhouding  tot  de  kapitaalinbreng  of  
overeenkomstig  de  onderling  bereikte  akkoorden,  en  zonder  dat  de  personeelsleden  door  deze  plicht  tot  
overname  gebonden  zijn.  
  
De  nieuwe  werkgever  waarborgt  de  rechten  die  de  vereniging  op  het  ogenblik  van  haar  ontbinding,  hetzij  
statutair,  hetzij  contractueel  voor  de  werknemers  vastgesteld  had.  Het  door  een  gemeente  overgenomen  
personeel  komt,  met  behoud  van  zijn  geldelijk  statuut,  terecht  in  een  overgangskader  dat  geen  invloed  
heeft  op  de  personeelsformatie  en  uitdovend  is.  
  
§4.  De  gemeenten  hebben  een  recht  van  voorkeur  op  overneming  van  de  op  hun  grondgebied  gelegen  
gronden  en  installaties.      
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Artikel  9  –  Toetreding,  uittreding,  vrijwillige  kapitaalsvermindering  en  vrijwillige  kapitaalsverhoging  
  
§1.  De  toetreding  van  een  nieuwe  deelnemer  of  de  uitbreiding  van  hun  aansluiting  bij  een  dienstverlenende  
vereniging,  is  afhankelijk  van  een  daartoe  strekkende  beslissing  van  het  daarvoor  bevoegde  orgaan  op  
basis  van  een  onderzoek,  eventueel  vergelijkend  in  de  mate  dat  er  zich  verschillende  beheersvormen  reëel  
aanbieden.  
  
§2.  De  toetredingsbeslissing  van  een  dienstverlenende  vereniging  wordt  genomen  door  de  Algemene  
Vergadering.  Alle  toetredingen  worden  aanvaard  door  de  Algemene  Vergadering  van  de  dienstverlenende  
vereniging.  Aan  een  toetreding  of  uitbreiding  van  aansluiting  kan  geen  terugwerkende  kracht  worden  
verleend.  
  
§3.  Er  kan  geen  toetredingsbeslissing  worden  genomen  in  de  loop  van  het  jaar  waarin  verkiezingen  voor  
een  algehele  vernieuwing  van  de  gemeenteraden  worden  georganiseerd.  
  
De  toetredingsbeslissing  vindt  in  voorkomend  geval  plaats  in  de  loop  van  de  zes  daaropvolgende  
maanden.    
  
§4.  Tijdens  de  bij  de  oprichting  of  verlenging  van  een  dienstverlenende  vereniging  vastgestelde  duur  die,  
behoudens  wat  bepaald  is  in  artikel  424  van  het  Decreet,  achttien  jaar  niet  mag  overschrijden,  is  geen  
uittreding  mogelijk  behoudens  in  de  door  de  wet  of  het  decreet  bepaalde  gevallen.  
  
§5.    Gedeeltelijke  terugname  van  aandelen  is  tijdens  de  duur  van  de  dienstverlenende  vereniging  verboden  
en  uitgesloten.  
  
Op  het  principiële  verbod  tot  gedeeltelijke  terugneming  van  aandelen  wordt  een  uitzondering  gemaakt  voor  
de  deelnemers  Aalter,  Deinze,  Evergem,  Melle  en  Nazareth,  teneinde  hun  verhoogde  kapitaalsinbreng  ten  
aanzien  van  de  geldende  norm  te  verminderen  tot  de  normale  kapitaalsinbreng  die  wordt  berekend  op  
basis  van  de  oppervlakte  van  het  grondgebied  en  het  aantal  inwoners  (2,25  euro/inwoner  en  1,00  euro/ha).  
Deze  uitzonderlijke  gedeeltelijke  terugneming  kan  alleen  gebeuren  tegen  terugbetaling  van  dezelfde  
tegenwaarde  van  het  aandeel  die  ook  gehanteerd  is  geworden  bij  de  verplichte  uittreding  door  de  Provincie  
Oost-Vlaanderen  wegens  niet-deelname  aan  de  verlenging,  geïndexeerd  op  basis  van  de  evolutie  van  de  
gezondheidsindex  tussen  het  indexcijfer  van  november  2016  en  het  indexcijfer  van  de  maand  die  aan  de  
mededeling  van  de  beslissing  tot  terugneming  voorafgaat.  In  elk  geval,  kan  de  terugbetaling  door  de  
dienstverlenende  vereniging  van  de  overeengekomen  en  geïndexeerde  waarde  van  de  teruggenomen  
aandelen  uitsluitend  gebeuren  op  31  december  van  de  jaren  2022,  2028  en  2034,  waarbij  alle  genoemde  
deelnemers  die  geldig  aandelen  terugnemen  gelijk  behandeld  zullen  worden.  Die  terugbetaling  mag  er  
nooit  toe  leiden  dat  daardoor  de  solvabiliteitsratio  van  de  dienstverlenende  vereniging  daalt  tot  beneden  30  
%.  De  cijfermatige  uitwerking  van  deze  regels  is  opgenomen  in  de  nota  ‘terugneming  van  aandelen  –  
voorstel  17-06-2016’,  die  vastgelegd  is  door  de  Raad  van  Bestuur  van  24-06-2016  en  tegelijk  met  de  
statutenwijziging  goedgekeurd  is  door  alle  deelnemers.  
De  gedeeltelijke  terugneming  van  aandelen  zoals  hierboven  beschreven  zal  ten  laatste  voleindigd  zijn  per  
31-12-2034.  
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Indien  Veneco  in  2022  en  2028  niet  kan  overgaan  tot  de  terugneming  van  aandelen  omdat  de  
solvabiliteitsratio  beneden  de  30  %  ligt  dan  wordt  de  terugneming  van  de  aandelen  jaarlijks  herberekend  tot  
de  solvabiliteitsratio  30  %  bereikt  en  wordt  de  terugneming  op  dat  ogenblik  gerealiseerd.  
  
§6.  De  deelnemers  die  toegetreden  zijn  aan  60  %  van  de  geldende  norm  (2,25  euro/inwoner  en  1,00  
euro/ha),  zijnde  de  gemeenten  Assenede,  Gavere,  Kaprijke,  Kruishoutem,  Maldegem,  Sint-Laureins,  
Zomergem  en  Zulte  kunnen  op  vrijwillige  basis  in  2017,  2022,  2028  en  2034  aandelen  overnemen  die  op  
dat  ogenblik  vrijkomen,  d.w.z.  waarvoor  deelnemers  van  categorie  1  de  gedeeltelijke  terugneming  hebben  
gevraagd.  Koop-verkoop  tegen  dezelfde  vergoeding  komt  dan  van  rechtswege  in  de  plaats  van  
gedeeltelijke  terugneming.  Zijn  er  geen  of  onvoldoende  aandelen  beschikbaar  voor  overname,  dan  kunnen  
de  deelnemers  van  categorie  3  intekenen  op  een  kapitaalsverhoging.  Deze  overname  van  aandelen  zal  
gebeuren  aan  dezelfde  tegenwaarde  van  het  aandeel  die  ook  gehanteerd  is  geworden  bij  de  verplichte  
uittreding  door  de  Provincie  Oost-Vlaanderen  wegens  niet-deelname  aan  de  verlenging,  geïndexeerd  op  
basis  van  de  evolutie  van  de  gezondheidsindex  tussen  het  indexcijfer  van  november  2016  en  het  
indexcijfer  van  de  maand  die  aan  de  mededeling  van  de  beslissing  tot  overname  voorafgaat.  
  
Artikel  10  -  Uitsluiting  
  
§1.  Op  voorstel  van  de  Raad  van  Bestuur,  kan  een  deelnemer  door  de  Algemene  Vergadering  worden  
uitgesloten  wegens  het  niet-naleven  van  zijn  verbintenissen  t.o.v.  de  dienstverlenende  vereniging,  De  
betrokken  deelnemer  wordt  verzocht  zijn  opmerkingen  schriftelijk  te  kennen  te  geven  aan  de  Algemene  
Vergadering,  binnen  één  maand  nadat  een  aangetekende  brief  met  het  met  redenen  omklede  voorstel  tot  
uitsluiting  is  verstuurd.  Hij  moet  gehoord  worden  indien  hij  daarom  verzoekt  in  het  geschrift  dat  zijn  
opmerkingen  bevat.  
  
§2  Om  geldig  te  kunnen  beraadslagen  en  te  beslissen  over  uitsluiting,  is  het  aanwezigheidsquorum  
vastgesteld  op  de  drie/vijfde  van  het  totaal  aantal  statutair  bepaalde  stemmen  in  de  Algemene  Vergadering,  
zowel  globaal  als  in  de  groep  der  A-aandelen.  Dit  aanwezigheidsquorum  geldt  niet  voor  een  tweede  
vergadering  die  volgt  op  een  eerdere  vergadering  die  niet  in  getal  is,  en  voor  zover  het  gaat  om  punten  die  
voor  de  tweede  maal  op  de  agenda  voorkomen.  Een  besluit  van  de  Algemene  Vergadering  houdende  
uitsluiting,  kan  slechts  genomen  worden  met  een  drie/vierde  meerderheid  der  stemmen.  
  
§3.  Voor  wat  hun  scheidingsaandeel  betreft,  wordt  gehandeld  naar  de  bepalingen  van  art.  374  W.  Venn.,  
mits  daardoor  het  vast  gedeelte  van  het  maatschappelijk  kapitaal  niet  wordt  aangetast.  Desnoods  wordt  het  
scheidingsaandeel  beperkt.  
  
§4.  Onverminderd  de  wettelijke  bepalingen  inzake  verjaring,  blijft  de  uitgesloten  deelnemer  binnen  de  
grenzen  van  zijn  verbintenis  als  deelnemer,  gedurende  vijf  jaar,  te  rekenen  vanaf  de  beslissing  van  de  
Algemene  Vergadering,  mee  instaan  voor  alle  financiële  verbintenissen  aangegaan  vóór  de  procedure  tot  
uitsluiting  werd  gestart.  
  
§5.  Deelnemers  die  uitgesloten  worden  kunnen  gehouden  worden  een  gedeelte  van  het  personeel  van  de  
vereniging  over  te  nemen,  in  verhouding  tot  de  kapitaalinbreng  of  overeenkomstig  de  onderling  bereikte  
akkoorden,  en  zonder  dat  de  personeelsleden  door  deze  plicht  tot  overname  gebonden  zijn.  
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De  nieuwe  werkgever  waarborgt  de  rechten  die  de  vereniging  op  het  ogenblik  van  haar  ontbinding,  hetzij  
statutair,  hetzij  contractueel  voor  de  werknemers  vastgesteld  had.  Het  door  een  gemeente  overgenomen  
personeel  komt,  met  behoud  van  zijn  geldelijk  statuut,  terecht  in  een  overgangskader  dat  geen  invloed  
heeft  op  de  personeelsformatie  en  uitdovend  is.  
  
De  gemeenten  hebben  een  recht  van  voorkeur  op  overneming  van  de  op  hun  grondgebied  gelegen  
gronden  en  installaties.  
  

Maatschappelijk  kapitaal  
  
Artikel  11  –  Maatschappelijk  kapitaal  
  
§1.  Het  kapitaal  bestaat  uit  de  door  de  deelnemers  werkelijk  verrichte  inbrengen.  Het  wordt  niet  
geïndexeerd  en  wordt  vertegenwoordigd  door  aandelen  op  naam  zonder  nominale  waarde.  
  
§2.  Het  kapitaal  omvat  een  vast  gedeelte  en  een  veranderlijk  gedeelte.  Het  vast  gedeelte  bedraagt  900.000  
euro.  Het  veranderlijk  gedeelte  van  het  kapitaal  is  het  gedeelte  dat  900.000  euro  te  boven  gaat.  
  
§3.  Het  kapitaal  is  vertegenwoordigd  door  een  veranderlijk  aantal  aandelen.  
  
§4.  De  deelnemers  die  wensen  aan  een  kapitaalsverhoging  deel  te  nemen  moeten  hiermee  vooraf  hun  
individueel  akkoord  betuigen.  
  
Artikel  12  –  Categorieën  aandelen  
  
§1.  Er  bestaan  twee  categorieën  van  aandelen,  
1.  “A"  aandelen,  toegekend  aan  de  gemeenten;;  
2.  "B"  aandelen,  toegekend  aan  alle  andere  deelnemers  die  geen  gemeenten  zijn.  
  
§2.  Alle  aandelen  zijn  op  naam  en  kunnen  niet  afgestaan  worden  aan  derden.  Zij  kunnen  echter  wel  
overgedragen  worden  aan  andere  deelnemers,  mits  machtiging  van  de  Raad  van  Bestuur  en  mits  de  
afstand  van  de  aandelen  geen  afbreuk  doet  aan  de  waarborg  van  de  goede  uitvoering  der  verbintenissen.  
Door  de  overdracht  kunnen  de  aandelen  van  categorie  veranderen.  
  
§3.  De  overdracht  der  aandelen  zal  bij  uitzondering  aan  derden  kunnen  geschieden,  uitsluitend  in  geval  
van  algehele  of  gedeeltelijke  samensmelting  of  opslorping  van  de  aandeelhouder  in  een  andere  
rechtspersoon  en  mits  toestemming  van  de  Algemene  Vergadering  volgens  de  voorwaarden  van  toetreding  
van  een  deelnemer  overeenkomstig  artikel  9  van  de  statuten.  
  
Artikel  13  –  Te  plaatsen  kapitaal  per  deelnemer  en  opvraging  resterend  kapitaal  
  
§1.  Het  deel  van  het  maatschappelijk  kapitaal  waarop  door  elke  nieuwe  deelnemer  ingetekend  moet  
worden,  zal  bepaald  worden  door  de  Raad  van  Bestuur,  die  daartoe  de  objectieve  criteria  kan  vastleggen  in  
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een  Huishoudelijk  Reglement  o.m.  op  basis  van  de  historische  context  van  de  vereniging  en  met  oog  voor  
de  gelijke  behandeling  van  bestaande  en  nieuwe  aandeelhouders.    Alle  nieuw  uitgegeven  aandelen  
worden  volledig  volgestort  op  het  moment  van  de  uitgifte.  
  
§2.  De  Raad  van  Bestuur  kan,  na  hiervan  de  deelnemers  minstens  één  maand  vooraf  in  kennis  te  hebben  
gesteld,  besluiten  tot  gehele  of  gedeeltelijke  opvraging  van  het  niet  gestorte  bedrag,  De  deelnemer  is  in  
gebreke  door  het  enkel  verstrijken  van  de  in  de  kennisgeving  bepaalde  termijn  en  er  is  vanaf  dan  aan  de  
vereniging  automatisch  en  van  rechtswege  verwijlrente  verschuldigd  tegen  de  op  dat  tijdstip  vastgestelde  
wettelijke  rentevoet.  Zolang  de  opgevraagde  opeisbare  stortingen  op  een  aandeel  niet  zijn  gedaan  
overeenkomstig  deze  bepaling,  blijft  de  uitoefening  van  de  daaraan  verbonden  rechten  geschorst.  
  
§3.  De  modaliteiten  van  storting  van  het  maatschappelijk  kapitaal  worden  vastgelegd  door  de  Raad  van  
Bestuur.  
  
§4.  Bij  iedere  verlenging  van  de  intergemeentelijke  vereniging  zal  het  aantal  aandelen  van  iedere  
deelnemer  aangepast  worden  aan  de  geldende  norm  (zie  artikel  9  §5).  De  Raad  van  Bestuur  bepaalt  de  
modaliteiten  hiervan.    
  
Artikel  14  –  Verhoging  maatschappelijk  kapitaal  
  
§1.  In  de  voorwaarden  vastgesteld  door  de  Raad  van  Bestuur  en  goedgekeurd  door  de  Algemene  
Vergadering  kunnen  de  aandeelhouders,  ingeval  van  vermeerdering  van  het  maatschappelijk  kapitaal  bij  
inbreng  in  speciën,  door  de  uitgifte  van  nieuwe  aandelen  bij  voorkeur  inschrijven  op  deze  nieuwe  aandelen  
in  verhouding  tot  hun  aandelenbezit.  
  
§2.  Dit  voorkeurrecht  kan  beperkt  of  opgeheven  worden  bij  besluit  van  de  Algemene  Vergadering  op  
voorwaarde  dat  het  aanwezigheidsquorum,  dat  werd  vastgesteld  op  de  gewone  meerderheid  van  het  
aantal  statutair  bepaalde  stemmen,  zowel  globaal  als  in  de  groep  der  A-aandelen,  werd  bereikt.  Dit  
aanwezigheidsquorum  geldt  niet  voor  een  tweede  vergadering  die  volgt  op  een  onvoldoende  
samengestelde  eerdere  vergadering,  en  voor  zover  het  gaat  om  punten  die  voor  de  tweede  maal  op  de  
agenda  voorkomen.  
  
§3.  De  voor  de  beslissingen  vereiste  meerderheid  moet  steeds  bereikt  zijn  zowel  globaal  als  in  de  groep  
der  A-aandelen.  
  
Artikel  15  –  Vergoeding  en  aansprakelijkheid  
  
De  deelnemers  kunnen  uitsluitend  worden  vergoed  voor  hun  inbreng  en  zijn  slechts  aansprakelijk  ten  
belope  van  hun  inbreng.  
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Artikel  16  –  Rechtsopvolgers  en  schuldeisers  
  
§1.  De  rechtsopvolgers  en  schuldeisers  van  de  deelnemers  kunnen  nooit  de  verzegeling  der  goederen  en  
waarden  der  vereniging  vorderen;;  evenmin  kunnen  ze  de  verdeling  of  de  verkoop  ervan  eisen  noch  op  
gelijk  welke  wijze  tussenkomen  in  het  beheer  der  vereniging.  
  
§2.  Zij  zijn  gehouden  voor  de  uitoefening  van  hun  rechten  zich  te  vergenoegen  met  de  Inventaris,  de  
maatschappelijke  balansen  en  de  beslissing  van  de  Algemene  Vergadering.  
  

Bestuursorgaan  
  
Artikel  17  –  Raad  van  Bestuur:  samenstelling  en  benoeming  
  
§1.  De  vereniging  wordt  bestuurd  door  de  Raad  van  Bestuur.  
  
De  Raad  van  Bestuur  bestaat  uit  maximaal  vijftien  leden.    
  
Maximaal  twee  derden  van  de  leden  is  van  hetzelfde  geslacht.  
  
§  2.  De  leden  van  de  Raad  van  Bestuur  worden  benoemd  door  de  Algemene  Vergadering,  rekening  
houdend  met  het  bepaalde  in  de  paragrafen  1,  3  en  4.    
  
De  benoeming  van  de  leden  van  de  Raad  van  Bestuur  gebeurt  bij  geheime  stemming.  
  
§  3.  Het  recht  om  kandidaat-bestuurders  voor  te  dragen  komt  enkel  toe  aan  de  aandeelhouders  van  groep  
A,  overeenkomstig  het  hierna  bepaalde.    
  
Na   de   verkiezingen   tot   algehele   vernieuwing   van   de   gemeenteraden,   zal   de   ontslagnemende   Raad   van  
Bestuur  de  aandeelhouders  van  groep  A  raadplegen  omtrent  de  verdeling  van  de  voordrachtsrechten  voor  
drie   opeenvolgende   periodes   van   twee   jaar,   waarbij   elke   bestuurder   door   maximaal   een   aandeelhouder  
kan   worden   voorgedragen.   Rekening   houdend   met   het   resultaat   van   deze   raadpleging,   zal   de   raad   van  
bestuur  een  voorstel  doen  over  de  verdeling  van  de  voordrachtsrechten  over  de  aandeelhouders  van  groep  
A.  Het  voorstel  van  de  Raad  van  Bestuur  is  bindend  voor  de  aandeelhouders  van  groep  A.  
  
In  zijn  voorstel  voor  de  verdeling  van  de  voordrachtsrechten  over  de  aandeelhouders  van  groep  A  zal  de  
Raad  van  Bestuur  zorgen  voor  een  voldoende  geografische  spreiding.    
  
Elk   van   de   aandeelhouders   van   groep   A   draagt   voor   die   van   de   3   periodes   waarvoor   hij   over   een  
voordrachtsrecht  beschikt  vervolgens  zijn  kandidaat-bestuurders  voor.  De  aandeelhouders  van  groep  A  die  
voor  een  bepaalde  periode  niet  beschikken  over  een  voordrachtsrecht  kunnen  aangeven  dat  zij  zich  voor  
die   periode   aansluiten   bij   de   voordracht   van   één   andere   aandeelhouder   van   groep   A   die   wel   over   een  
voordrachtsrecht  beschikt.  Doen  zij  dit  niet,  dan  worden  zij  in  de  betrokken  periode  vertegenwoordigd  door  
de  voorzitter  van  de  Raad  van  Bestuur.  
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Indien  de  gemeenteraad,  daartoe  gerechtigd  overeenkomstig  het  bepaalde  in  de  vorige  leden,  kandidaat-
bestuurders   voordraagt   die   geen   lid   zijn   van   de   gemeenteraad,   maar   van   wie   de   deskundigheid   met  
betrekking   tot   de   statutair   bepaalde   doelstellingen   manifest   aantoonbaar   is,   wordt   deze   voordracht  
uitdrukkelijk   gemotiveerd.   In   dat   geval   is   de   onverenigbaarheid   van   het   mandaat   van   bestuurder   met   de  
functie  van  werknemer  van  een  deelnemend  openbaar  bestuur,  vermeld  in  artikel  436,  eerste  lid,  8°  van  het  
Decreet  Lokaal  Bestuur  niet  van  toepassing.  
  
§4.  Indien  een  voorgedragen  kandidaat  niet  wordt  benoemd  door  de  Algemene  Vergadering,  doet  de  
betrokken  aandeelhouder  van  groep  A  een  andere  voordracht.  De  nieuwe  kandidaat  woont  in  de  eerste  
tweejarige  periode  als  waarnemer  de  vergaderingen  van  de  Raad  van  Bestuur  bij  tot  de  eerstvolgende  
Algemene  Vergadering  waaraan  de  benoeming  wordt  voorgelegd.  
  
§5.  Iedere  bestuurder  die  op  die  manier  is  benoemd,  beschikt  over  één  stem.  
  
§6.  Niemand  kan  gelijktijdig  mandaten  uitoefenen  in  de  uitvoerende  organen  van  meer  dan  drie  
dienstverlenende  of  opdrachthoudende  verenigingen.  
  
§7.  Een  bestuurder  of  een  door  de  Raad  van  Bestuur  hiertoe  gemandateerde  brengt  minstens  tweemaal  
per  jaar  tijdens  een  openbare  vergadering  van  de  gemeenteraad  van  elk  van  de  deelnemende  gemeenten,  
verslag  uit  over  de  uitoefening  van  de  bevoegdheden  en  de  taken  van  de  Raad  van  Bestuur  en  verstrekken  
toelichting  bij  het  beleid  van  de  dienstverlenende  vereniging.  
  
Artikel  18  –  Leden  met  raadgevende  stem  
  
§1.   Aan   de   vergaderingen   van   de   Raad   van   Bestuur   wordt   deelgenomen   door   ten   hoogste   één  
rechtstreeks   door   een   gemeente   aangewezen   afgevaardigde   die   lid   is   met   raadgevende   stem.   Deze  
afgevaardigde   wordt   niet   meegeteld   in   het   maximumaantal   leden   van   de   Raad   van   Bestuur,   vermeld   in  
artikel  17,  §1.    
  
Iedere  deelnemende  gemeente  heeft  het  recht  hiertoe  een  gemeenteraadslid  aan  te  wijzen,  verkozen  op  
een  lijst  waarvan  geen  enkele  verkozene  deel  uitmaakt  van  het  college  van  burgemeester  en  schepenen,  
en  deze  aanwijzing  voor  te  leggen  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  gemeenten  dat  van  het  in  §1  hiervoren  bepaalde  recht  gebruik  maakt  ten  hoogste  één  
bedraagt,  neemt  de  Algemene  Vergadering  akte  van  de  gemeenteraadsbeslissingen  en  woont  het  aldus  
aangewezen  lid  met  raadgevende  stem  vanaf  dat  ogenblik  de  zittingen  van  de  Raad  van  Bestuur  bij.  
  
§3.  Indien  het  aantal  gemeenten  dat  van  het  in  §1  hiervoren  bepaalde  recht  gebruik  maakt,  meer  dan  één  
bedraagt,  neemt  de  Algemene  Vergadering  akte  van  de  gemeenteraadsbeslissingen  en  bepaalt  zij  de  
rangorde  van  de  aangewezen  leden  in  volgende  afdalende  volgorde:  
-  

de  ononderbroken  dienstanciënniteit  in  de  betrokken  gemeenteraad  waarbij  voorrang  gegeven  wordt  
aan  de  aangeduide  leden  met  de  hoogste  anciënniteit;;  
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-  

de  leeftijd  waarbij  voorrang  gegeven  wordt  aan  in  eerste  instantie  de  oudste  aangeduide  leden  in  jaren  
die  de  leeftijd  van  zestig  jaar  niet  bereikt  hebben,  in  tweede  instantie  aan  de  jongste  aangeduide  leden  
die  de  leeftijd  van  zestig  jaar  hebben  bereikt;;  

-  

de  omvang  van  de  bevolking  aan  de  hand  van  de  laatste  gepubliceerde  officiële  bevolkingscijfers  van  
de  aanduidende  gemeenten.  

  
§4.  Het  eerste  volgens  de  in  §  3  vermelde  rangorde  aangewezen  lid  woont  vanaf  dat  ogenblik  de  zittingen  
van  de  Raad  van  Bestuur  bij  voor  een  termijn  van  twee  jaren.  Na  afloop  van  deze  termijn  woont  het  tweede  
volgens   de   in   §   3   vermelde   rangorde   aangewezen   lid   de   zitting   van   de   Raad   van   Bestuur   bij   voor   de  
daaropvolgende   termijn   van   twee   jaren.   Na   afloop   van   deze   termijn   woont   het   derde   volgens   de   in   §   3  
vermelde  rangorde  aangewezen  lid  de  zitting  van  de  Raad  van  Bestuur  bij  voor  de  resterende  termijn.  
  
§5.  Bij  verlies  van  het  mandaat  van  het  overeenkomstig  §3  en  §  4  aangewezen  lid  met  raadgevende  stem  
vóór  het  verstrijken  van  de  duur  bepaald  in  §  4,  komt  het  opengevallen  mandaat  voor  de  resterende  duur  
toe  aan  het  aangewezen  lid  dat  in  de  oorspronkelijk  opgemaakte  rangorde  als  best  geplaatste  daarvoor  in  
aanmerking  komt.  Het  aldus  aangewezen  lid  woont  vanaf  dat  ogenblik  de  zittingen  in  de  Raad  van  Bestuur  
bij  en  voltooit  het  mandaat  van  zijn  voorganger.  Indien  evenwel  geen  vervanging  mogelijk  is  ingevolge  het  
ontbreken  van  opvolgers  in  de  oorspronkelijke  rangorde,  maakt  de  eerstvolgende  Algemene  Vergadering  
een  nieuwe  rangorde  op  volgens  de  criteria  bepaald  in  §3  hiervoor,  aan  de  hand  van  nieuwe  
gemeenteraadsbeslissingen  tot  aanwijzing  van  leden  met  raadgevende  stem,  door  de  gemeenten  die  
daartoe  gebruik  maken  van  het  in  §1  hiervoren  bepaalde  recht.  De  toekenning  en  uitoefening  van  de  
mandaten  gebeurt  op  de  wijze  als  bepaald  in  punt  §3  hiervoor.  
  
§6.  De  bepalingen  van  de  artikelen  19,  20,  21,  22,  23  en  31  van  de  statuten  zijn  van  toepassing  op  de  
bestuurder  met  raadgevende  stem.  
  
Artikel  19  –  Onverenigbaarheden  
  
§1.  Onverminderd  andere  wettelijke  of  decretale  bepalingen  die  van  toepassing  zijn  op  de  mandaten  in  een  
dienstverlenende  vereniging,  bestaat  er  een  onverenigbaarheid  tussen  het  mandaat  van  bestuurder,  ook  
deze  met  raadgevende  stem,  en  de  volgende  ambten,  functies  of  mandaten:  
•  

lid  van  een  regering,  zowel  op  federaal  niveau  als  op  niveau  van  de  gewesten  en  
gemeenschappen;;  

•  

lid  van  een  wetgevende  vergadering,  zowel  op  federaal  niveau  als  op  niveau  van  de  gewesten  en  
gemeenschappen;;  

•  

lid  van  het  Europees  Parlement  en  van  de  Europese  Commissie;;  

•  

provinciegouverneur  of  adjunct  van  de  gouverneur  van  Vlaams-Brabant;;  

•  

arrondissementscommissaris  of  adjunct-arrondissementscommissaris;;  

•  

provinciegriffier;;  

•  

lid  van  een  bestuurs-  of  controleorgaan  in  of  werknemer  van  een  privaatrechtelijke  rechtspersoon  
die  activiteiten  uitoefent  in  dezelfde  beleidsdomeinen  als  de  dienstverlenende  vereniging;;  

•  

behoudens  wat  bepaald  is  in  artikel  434,  §  2,  tweede  lid,  van  het  Decreet  Lokaal  Bestuur,  
werknemer  van  een  aangesloten  openbaar  bestuur,  of  van  een  administratie  die  is  belast  met  
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hetzij  de  uitoefening  van  het  gewoon  toezicht  op  de  lokale  besturen,  hetzij  de  uitoefening  van  een  
specifiek  toezicht  op  grond  van  de  doelstellingen  van  de  dienstverlenende  vereniging.  
  
§2.  Ten  aanzien  van  de  bestuurders  zijn  een  aantal  onverenigbaarheden  bepaald.  
  
Een  bestuurder  mag  niet:  
1.   aanwezig  zijn  bij  een  beraadslaging  of  besluit  over  zaken  waarbij  hij  een  rechtstreeks  belang  heeft,  of  
waarbij  zijn  bloed-  of  aanverwanten  tot  en  met  de  vierde  graad  een  persoonlijk  en  rechtstreeks  belang  
hebben.  Dit  verbod  strekt  niet  verder  dan  de  bloed-  en  aanverwanten  tot  de  tweede  graad  als  het  gaat  
om  de  voordracht  van  kandidaten,  benoemingen,  afzettingen  en  schorsingen;;  
2.   rechtstreeks  of  onrechtstreeks  deelnemen  aan  overeenkomsten  die  met  de  dienstverlenende  
vereniging  zijn  gesloten;;  
3.   als  advocaat,  notaris  of  zaakwaarnemer  optreden  in  rechtsgedingen  tegen  de  dienstverlenende  
vereniging.  Het  is  hem  verboden,  in  dezelfde  hoedanigheid  ten  behoeve  van  de  dienstverlenende  
vereniging  te  pleiten,  raad  te  geven  of  op  te  treden  in  enige  betwisting,  tenzij  dit  kosteloos  gebeurt;;  
4.   optreden  als  raadsman  van  een  personeelslid  in  tuchtzaken.  
  
Artikel  20  –  Duur  en  beëindiging  mandaat  
  
§1.  Het  mandaat  van  bestuurder  heeft  een  duur  van  2  jaar  en  eindigt  onmiddellijk  na  de  jaarvergadering.  
De  uittredende  bestuurders  zijn  herkiesbaar.  
  
§2.  Alle  mandatarissen  zijn  van  rechtswege  ontslagnemend  bij  verlies  van  hun  openbaar  mandaat,  
uitgezonderd  in  geval  van  algehele  vernieuwing  van  de  gemeenteraden,  in  dat  geval  moet  binnen  de  eerste  
drie  maanden  van  het  jaar  volgend  op  dat  van  de  verkiezingen,  een  Algemene  Vergadering  worden  
bijeengeroepen  waarbij  tot  een  algehele  vervanging  van  de  Raad  van  Bestuur  wordt  overgegaan,  voor  
zover  de  raden  van  de  deelnemende  gemeentebesturen  die  de  voordracht  moeten  doen,  reeds  in  hun  
nieuwe  samenstelling  vergaderd  hebben.  Is  dat  niet  het  geval,  dan  worden  de  betrokken  nieuwe  
bestuurders  benoemd  door  de  Algemene  Vergadering  waarvan  sprake  is  in  het  eerste  lid  van  artikel  36  van  
de  statuten,  die  tevens  kwijting  verleent  aan  de  bestuurders  die  het  voorgaande  boekjaar  in  functie  waren  
en  die  tot  dan  de  verantwoordelijkheid  blijven  dragen  overeenkomstig  artikel  23  van  de  statuten.  Ook  
wanneer  bestuurders  niet  langer  het  vertrouwen  genieten  van  de  deelnemer  die  hen  heeft  voorgedragen  en  
door  deze  een  nieuwe  kandidaat  wordt  voorgedragen,  zijn  deze  ontslagnemend.  
  
Artikel  21  –  Ontslag  bestuurders  
  
§1.  De  Algemene  Vergadering  heeft  te  allen  tijde  het  recht,  een  bestuurder  uit  zijn  mandaat  te  ontslaan  en  
tot  zijn  vervanging  over  te  gaan.  Dit  wordt  per  aangetekend  schrijven  ter  kennis  gebracht  aan  de  betrokken  
bestuurder,  aan  de  deelnemer  die  de  betrokken  bestuurder  had  voorgedragen  en  aan  de  Raad  van  
Bestuur.  
  
§2.  De  bestuurder  die  zelf  ontslag  neemt  brengt  dit  per  aangetekend  schrijven  ter  kennis  van  de  Raad  van  
Bestuur.  
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Artikel  22  –  Vervanging  bestuurders  
  
Wanneer  een  mandaat  openvalt  van  een  bestuurder  met  stemrecht  ingeval  van  ontslag  of  overlijden,  
kunnen  de  overblijvende  stemgerechtigde  bestuurders  voorlopig  een  bestuurder  benoemen  die  door  de  
deelnemer  wiens  bestuurder  is  weggevallen,  wordt  voorgedragen.  De  Algemene  Vergadering  zal  in  haar  
eerstkomende  bijeenkomst  overgaan  tot  de  definitieve  verkiezing  van  de  nieuwe  bestuurder.  De  aldus  
benoemde  bestuurder  voltooit  het  mandaat  van  deze  die  hij  vervangt.  
  
Artikel  23  –  Verantwoordelijkheid  bestuurders  
  
De  bestuurders  zijn  niet  persoonlijk  gebonden  door  de  verbintenissen  van  de  dienstverlenende  vereniging.  
De  bestuurders  zijn  overeenkomstig  het  gemeen  recht  verantwoordelijk  voor  de  vervulling  van  de  taak  die  
hun  is  opgedragen  en  zijn  aansprakelijk  zonder  hoofdelijkheid  voor  de  tekortkomingen  in  de  normale  
uitoefening  van  hun  bestuur.  
  
Artikel  24  –  Voorzitterschap  –  ondervoorzitters  
  
§1.   De   Raad   van   Bestuur   kiest   een   voorzitter   en   twee   ondervoorzitters.   Bij   hun   keuze   wordt   rekening  
gehouden  met  een  evenwichtige  regionale  spreiding.  
  
Het  voorzitterschap  van  de  Raad  van  Bestuur  wordt  toevertrouwd  aan  en  effectief  uitgeoefend  door  een  lid  
van   de   Raad   van   Bestuur,   dat   ook   gemeenteraadslid,   schepen   of   burgemeester   is   in   een   deelnemende  
gemeente.  
  
§2.  De  benoeming  van  voorzitter  en  ondervoorzitters  en  het  bepalen  van  de  rangorde  van  de  
ondervoorzitters  gebeurt  bij  geheime  stemming.  
  
§3.  De  Raad  van  Bestuur  wordt  voorgezeten  door  de  voorzitter  of,  bij  diens  afwezigheid,  door  de  eerste  of  
de  tweede  ondervoorzitter  in  die  volgorde  -  of  door  de  bestuurder  met  de  meeste  anciënniteit  als  
bestuurder  binnen  de  vereniging.  
  
Artikel  25  –  Deskundigen  
  
De   bestuurders   kunnen   zich   laten   bijstaan   door  deskundigen   waarvan   het   aantal   niet  meer   bedraagt   dan  
de   helft   van   het  aantal   leden   van   de   Raad   van   Bestuur.   De   deskundigen   worden   na   gezamenlijk   overleg  
voorgedragen   door   de   gemeente   waar   de   zetel   gevestigd   is   en   worden   benoemd   door   de   algemene  
vergadering.
  
De   deskundigen  maken   geen   deel  uit   van   de   Raad  van   Bestuur,   maar   ze  kunnen   de  vergaderingen   van  
alle  organen  bijwonen  en  alle  documenten  opvragen.    
  
De  artikelen  20,  21  en  22  zijn  van  toepassing  op  de  deskundigen.
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Artikel  26  –  Bevoegdheid  Raad  van  Bestuur  
  
§1.  De  Raad  van  Bestuur  waaraan  beslissingsrecht  is  toegekend,  is  bevoegd  voor  alles  wat  niet  
uitdrukkelijk  overeenkomstig  het  Decreet  Lokaal  Bestuur  of  krachtens  de  statuten  voorbehouden  is  aan  de  
Algemene  Vergadering.  
  
§2.  De  Raad  van  Bestuur  vertegenwoordigt  de  dienstverlenende  vereniging  jegens  derden  en  in  rechte  als  
eiser  of  als  verweerder.  
  
§3.  De  Raad  van  Bestuur  mag  aan  één  of  meer  van  zijn  leden  de  bevoegdheden  en  bijzondere  volmachten  
overdragen,  die  hij  bepaalt.  
  
§4.  De  Raad  van  Bestuur  laat  zich  bijstaan  door  de  directeur  en  door  een  personeelslid  die  wordt  
aangeduid  door  de  directeur  en  die  de  functie  van  secretaris  uitoefent.  
  
§5.  De  Raad  van  Bestuur  beslist  over  de  benoeming  of  het  ontslag  van  het  personeel,  bepaalt  hun  
bevoegdheid,  hun  statuut,  hun  wedde  of  vergoeding  en  in  voorkomend  geval  hun  borgstelling.  
  
§6.  De  Raad  van  Bestuur  van  de  dienstverlenende  vereniging  is  bevoegd  voor  alle  
personeelsaangelegenheden.  Het  individueel  personeelsbeheer  kan  gedelegeerd  worden  conform  het  
Decreet  Lokaal  Bestuur.  
  
  
Artikel  27  –  Bijeenroepen  Raad  van  Bestuur    
  
§1.  De  Raad  van  Bestuur  vergadert  telkens  het  belang  van  de  vereniging  dit  vergt  en  ten  minste  4  maal  per  
jaar.  Ze  worden  bijeengeroepen  door  de  voorzitter  of  door  de  twee  ondervoorzitters  samen.  
  
§2.  Op  schriftelijke  vraag  van  minimum  drie  bestuurders,  is  de  voorzitter  gehouden  de  Raad  bijeen  te  
roepen  binnen  de  maand  van  de  vraag.  Bij  weigering  of  stilzitten  van  de  Voorzitter,  moeten  de  2  
ondervoorzitters  de  Raad  bijeenroepen.  
  
§3.  De  oproeping,  agenda  en  alle  bijkomende  stukken  worden  minstens  zeven  dagen  vóór  de  
bijeenroeping  aan  alle  bestuurders  van  de  Raad  van  Bestuur,  toegestuurd.  
  
§4.  De  vergadering  van  de  Raad  van  Bestuur  wordt  gehouden  in  de  zetel  van  de  vereniging  of  op  elke  
andere  plaats  aangeduid  in  de  oproepingsbrief.      
  
  
Artikel  28  –  Meerderheid  en  volmacht  
  
§1.    De  Raad  van  Bestuur  kan  slechts  geldig  beraadslagen  en  beslissen  mits  een  aanwezigheidsquorum,  
vastgesteld  op  de  gewone  meerderheid  van  het  aantal  statutair  bepaalde  leden,  is  bereikt.  Dit  
aanwezigheidsquorum  geldt  niet  voor  een  tweede  vergadering  die  volgt  op  een  onvoldoende  
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samengestelde  eerdere  vergadering,  en  voor  zover  het  gaat  om  punten  die  voor  de  tweede  maal  op  de  
agenda  voorkomen.    
  
§2.  Indien  de  Raad  van  Bestuur  na  een  eerste  bijeenroeping  niet  in  voldoende  aantal  is,  zal  een  nieuwe  
vergadering  binnen  de  15  dagen  per  aangetekend  schrijven  worden  bijeengeroepen  en  welke  het  aantal  
aanwezige  bestuurders  moge  zijn,  zal  alsdan  geldig  worden  beraadslaagd  over  onderwerpen  welke  voor  
de  tweede  maal  op  de  dagorde  werden  gebracht.  
  
§3.  De  leden  met  raadgevende  stem  tellen  niet  mee  voor  het  aanwezigheidsquorum.  
  
§4.  Bij  staking  van  stemmen  is  de  stem  van  de  voorzitter  of  van  de  door  hem  gevolmachtigde  bestuurder  
beslissend.  
  
§5.  Met  uitzondering  van  de  vertegenwoordigers  op  de  Algemene  Vergadering,  kunnen  de  leden  van  de  
Raad  van  Bestuur  aan  hun  collega's  van  hetzelfde  orgaan  schriftelijke  volmacht  geven  om  hen  te  verte-
genwoordigen  voor  één  welbepaalde  vergadering  van  het  betrokken  orgaan.  
  
§6.  De  volmachtgever  en  de  volmachtdrager  moeten  tot  dezelfde  categorie  van  deelnemers  behoren.  
Niemand  kan  drager  zijn  van  meer  dan  één  volmacht.  
  
Artikel  29  –  Openbaarheid  en  notulering  
  
§1.  De  vergaderingen  van  de  Raad  van  Bestuur  zijn  niet  openbaar.  
  
§2.  De  beraadslagingen  van  de  Raad  van  Bestuur  worden  opgenomen  in  gedetailleerde  notulen  en  
getekend  door  de  voorzitter,  één  bestuurder  en  de  secretaris.  Zij  worden  ingebonden  en  de  volmachten  
aangehecht  en  berusten  op  de  kantoren  der  dienstverlenende  vereniging.  Zij  moeten  binnen  tien  dagen  
doorgestuurd  worden  aan  alle  bestuurders.      
  
Een  lijst  met  een  Beknopte  omschrijving  van  de  Besluiten  (BOB)  wordt  binnen  tien  dagen  gepubliceerd  op  
de  website  van  Veneco.  Op  dezelfde  dag  als  de  bekendmaking  op  de  website  brengt  Veneco  de  
toezichthoudende  overheid  op  de  hoogte  van  de  bekendmaking.  De  website  van  Veneco  vermeldt:    
  
1°  de  wijze  waarop  het  publiek  inzage  kan  krijgen  in  de  besluiten  die  op  de  lijst  zijn  vermeld;;    
2°  de  datum  van  bekendmaking  van  de  lijst,  vermeld  in  het  tweede  lid;;    
3°  de  mogelijkheid  om  klacht  in  te  dienen  bij  de  toezichthoudende  overheid.    
  
Als  de  toezichthoudende  overheid  een  besluit  heeft  vernietigd,  wordt  ook  van  die  vernietiging  melding  
gemaakt.  
  
Bovendien  vermeldt  de  website  van  Veneco:    
1°   De   besluiten   betreffende   de   rechtspositieregeling   van   het   personeel,   vermeld   in   artikel   458   van   het  
Decreet  Lokaal  Bestuur;;    
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2°  De  voorstellen  van  de  Raad  van  Bestuur  in  verband  met  het  saneringsplan  overeenkomstig  artikel  457  
van  het  Decreet  Lokaal  Bestuur.    
  
De   bekendmaking,   vermeld   in   het   voorgaande   lid,   vindt   plaats   binnen   tien   dagen   nadat   het   besluit  
genomen   is.   Op   dezelfde   dag   als   de   bekendmaking   op   de   website   brengt   Veneco   de   toezichthoudende  
overheid  op  de  hoogte  van  de  bekendmaking.  
  
§3.  De  gedetailleerde  notulen  met  bijgevoegd  het  stemgedrag  van  de  individuele  leden  en  alle  documenten  
waar  in  de  notulen  naar  verwezen  wordt,  liggen  ter  inzage  van  de  gemeenteraadsleden  op  het  secretariaat  
van  de  aangesloten  gemeenten,  onverminderd  de  decretale  bepalingen  inzake  de  openbaarheid  van  
bestuur.  
  
Op  verzoek  van  een  raadslid  vraagt  het  deelnemende  bestuur  om  de  notulen  en  alle  stukken  waarnaar  in  
de   notulen   wordt   verwezen,   elektronisch   ter   beschikking   te   stellen.   De   vereniging   stelt   de   gevraagde  
stukken  elektronisch  ter  beschikking  aan  het  deelnemende  bestuur  en  het  deelnemende  bestuur  bezorgt  ze  
aan  het  raadslid.  
  
Dit   doet   geen   afbreuk   aan   de   mogelijkheid   van   strafrechtelijke   vervolging   van   de   raadsleden   wegens  
schending  van  het  beroepsgeheim,  overeenkomstig  artikel  458  van  het  Strafwetboek.  
  
Artikel  30  –  Evaluatierapport  
§1.  In  de  dienstverlenende  vereniging  legt  de  Raad  van  Bestuur  aan  de  jaarvergadering,  die  telkens  
plaatsvindt  in  de  loop  van  het  eerste  werkingsjaar  na  het  jaar  waarin  verkiezingen  voor  de  algehele  her-
nieuwing  van  de  gemeenteraden  worden  georganiseerd,  een  evaluatierapport  ter  goedkeuring  voor  over  de  
werking,  de  strategische  doelstellingen  en  de  belangrijkste  beslissingen  van  de  vereniging.  Dat  rapport  
bevat  een  nieuw  ondernemingsplan  voor  de  komende  zes  jaar  of  een  gemotiveerd  voorstel  om  het  
samenwerkingsverband  te  beëindigen  met  inachtneming  van  de  statutair  bepaalde  rechten  van  de  
deelnemers.  
  
§2.  Alle  deelnemers  ontvangen  dit  rapport  uiterlijk  tweeënveertig  dagen  voor  de  datum  van  de  
jaarvergadering  en  bepalen  het  mandaat  van  hun  vertegenwoordiger.  
  
§3.  De  Raad  van  Bestuur  zal  tenminste  tweeënveertig  dagen  vóór  de  Jaarvergadering  aan  de  leden  
mededeling  doen  van  de  jaarrekening,  het  verslag  van  de  commissaris,  een  volledig  verslag  betreffende  de  
activiteiten  van  de  vereniging  alsook  van  alle  andere  documenten  die  bestemd  zijn  voor  de  
Jaarvergadering.  
  
Artikel  31  –  Presentiegeld  
  
§1.  De  Algemene  Vergadering  bepaalt  het  presentiegeld  en,  binnen  de  perken  en  overeenkomstig  de  
toekenningsvoorwaarden  die  vastgesteld  zijn  door  de  Vlaamse  Regering,  de  andere  vergoedingen  die  in  
het  kader  van  de  bestuurlijke  werking  van  de  dienstverlenende  vereniging  kunnen  worden  toegekend.  
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Het   presentiegeld   is   ten   hoogste   gelijk   aan   het   hoogste   bedrag   dat   uitkeerbaar   is   aan   een  
gemeenteraadslid  voor  een  gemeenteraadszitting  in  een  van  de  deelnemende  gemeenten.  
  
§2.  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  artikel  37  van  de  statuten.  
  
De  overzichten,  vermeld  in  het  eerste  lid,  worden  ook  bezorgd  aan  de  toezichthoudende  overheid.  
  
Artikel  32  –  Vertegenwoordiging  
  
Alle  handelingen  die  de  vereniging  verbinden,  alle  machten  en  volmachten,  alle  akten  waartoe  een  
openbaar  ambtenaar  zijn  ambt  verleent,  worden  geldig  ondertekend:  
a.   hetzij  door  twee  bestuurders  die  samen  handelen:  geen  van  hen  hoeft  hiervoor  een  voorafgaandelijk  
besluit  van  de  Raad  van  Bestuur  voor  te  leggen;;  
b.   hetzij  door  één  bestuurder  en  door  de  directeur  van  de  vereniging  en  geen  van  hen  hoeft  hiervoor  een  
voorafgaandelijk  besluit  van  de  Raad  van  Bestuur  voor  te  leggen.  
c.   Ofwel  door  de  directeur  alleen,  mits  voorlegging  van  een  bijzondere  of  een  algemene  onderhandse  of  
notariële  volmacht,  naargelang  van  het  geval.  
  
De  akten  van  dagelijks  bestuur  evenals  de  briefwisseling  worden  door  de  directeur  ondertekend.  
  

Algemene  vergadering  
  
Artikel  33  –  Algemene  vergadering  
  
§1.  De  Algemene  Vergadering  is  samengesteld  uit  de  vertegenwoordigers  van  de  deelnemers.  Voor  de  
gemeenten  worden  zij  rechtstreeks  aangewezen  door  de  gemeenteraden  uit  hun  leden  en  voor  de  overige  
deelnemers  door  de  organen  die,  krachtens  de  wettelijke,  reglementaire  of  statutaire  bepalingen,  bevoegd  
zijn  tot  deelneming  of  toetreding  te  beslissen.  

  

  
§2.  Iedere  gemeente  duidt  steeds  minstens  één  afgevaardigde  aan  voor  de  Algemene  Vergadering.  
Desgewenst  kan  de  gemeente  één  bijkomende  afgevaardigde  aanduiden  per  volledige  schijf  van  twintig  
procent  van  respectievelijk  haar  bevolkingscijfer  in  verhouding  tot  het  totale  bevolkingscijfer  van  het  
gemeentelijk  ambtsgebied  van  de  vereniging,  en  één  bijkomende  afgevaardigde  voor  die  gemeenten  die  
minimum  vijf  procent  van  het  geplaatst  kapitaal  van  de  A-aandelen  vertegenwoordigen.  
  
§3.  Er  bestaat  een  onverenigbaarheid  tussen  het  mandaat  van  vertegenwoordiger  op  de  Algemene  
Vergadering  en  dat  van  lid  van  één  van  de  Raad  van  Bestuur.  De  onverenigbaarheden  die  bepaald  zijn  in  
artikel  19  §1  van  de  statuten,  zijn  eveneens  van  toepassing  op  de  vertegenwoordigers  op  de  Algemene  
Vergadering.  
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§4.  De  oproeping  voor  de  Algemene  Vergadering  vermeldt  voor  iedere  gemeente  de  daartoe  benodigde  
cijfergegevens,  aan  de  hand  van  de  laatst  gepubliceerde  officiële  bevolkingscijfers  en  van  de  laatst  
goedgekeurde  jaarrekeningen.  
  
§5.  De  vertegenwoordiger  kan  voor  de  volledige  duur  van  de  legislatuur  worden  aangeduid.  De  concrete  
inhoud  van  het  mandaat  van  de  vertegenwoordiger  wordt  herhaald  voor  elke  algemene  vergadering.  
  
Artikel  34  –  Meerderheid  en  aanwezigheidsquorum  
  
§1.  De  regelmatig  samengestelde  Algemene  Vergadering  vertegenwoordigt  de  algemeenheid  van  de  
aandelen.  Haar  besluiten  verbinden  alle  deelnemers,  zelfs  diegenen  die  tegenstemden  of  afwezig  waren.  
  
§2.  Zij  wordt  voorgezeten  door  de  voorzitter  van  de  Raad  van  Bestuur  of  diens  vervanger.  De  Algemene  
Vergadering  laat  zich  bijstaan  door  de  directeur.  De  secretaris  van  de  Raad  van  Bestuur  vervult  de  functie  
van  secretaris  van  de  Algemene  Vergadering.  De  voorzitter  duidt  twee  stemopnemers  aan.  
  
§3.  De  deelnemers  beschikken  over  zoveel  stemmen  als  aandelen.  Een  deelnemer  mag  zijn  stemmen  niet  
verdelen  en  stemt  met  al  zijn  stemmen  op  dezelfde  wijze.    
  
§4.  De  gemeenten  beschikken  over  de  meerderheid  van  de  stemmen,  wat  ook  het  aantal  
vertegenwoordigde  aandelen  zijn.  Indien  nodig  zal  het  aantal  stemmen  dat  toegewezen  is  aan  de  andere  
aandeelhouders  evenredig  aan  het  aandeel  van  het  kapitaal  waarop  ze  hebben  ingetekend,  verminderd  
worden.  
  
§5.  De  vergadering  beraadslaagt  op  geldige  wijze  mits  een  aanwezigheidsquorum,  vastgesteld  op  de  
gewone  meerderheid  van  het  aantal  statutair  bepaalde  stemmen,  zowel  globaal  als  in  de  groep  der  A-
aandelen,  is  bereikt.  Dit  aanwezigheidsquorum  geldt  niet  voor  een  tweede  vergadering  die  volgt  op  een  
onvoldoende  samengestelde  eerdere  vergadering,  en  voor  zover  het  gaat  om  punten  die  voor  de  tweede  
maal  op  de  agenda  voorkomen.  
  
§6.  In  elk  geval  moet  een  voorstel  om  aanvaard  te  worden  naast  de  globale  meerderheid  tevens  de  
meerderheid  bekomen  in  de  schoot  van  de  vertegenwoordigde  “A"  aandelen.  
  
§7.  Mogen  insgelijks  de  Algemene  Vergadering  bijwonen,  doch  zonder  beslissende  stem,  de  bestuurders  
en  de  commissaris.  
  
Artikel  35  –  Bijeenroepen  Algemene  Vergadering  
  
§1.  De  jaarvergadering  komt  elk  jaar  van  rechtswege  bijeen  in  de  loop  van  het  eerste  semester  in  de  
maatschappelijke  zetel  van  de  vereniging  of  op  een  andere  plaats  op  de  uitnodigingsbrieven  vermeld.  
  
§2.  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,  evenals  de  strategische  doelstellingen  en  de  belangrijkste  
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beslissingen  van  de  vereniging.  Een  door  de  Raad  van  Bestuur  opgestelde  begroting  staat  op  de  agenda  
van  deze  vergadering.  
  
§3.  Tevens  kunnen  Buitengewone  Algemene  Vergaderingen  worden  bijeengeroepen,  hetzij  bij  besluit  van  
de  Raad  van  Bestuur,  hetzij  op  verzoek  van  de  commissaris  hetzij  op  verzoek  van  deelnemers  die  
tenminste  één  vijfde  van  het  maatschappelijk  kapitaal  vertegenwoordigen.  
  
Artikel  36  –  Uitnodiging  en  openbaarheid  
  
§1.  De  uitnodiging  tot  een  Algemene  Vergadering  vermeldt  de  agenda.  Zij  wordt  aan  alle  deelnemers  
verstuurd  bij  aangetekend  schrijven,  dat  tenminste  tweeënveertig  dagen  vóór  de  datum  van  de  bijeenkomst  
wordt  verstuurd.  
  
§2.  Voor  de  jaarvergadering  waarop  de  jaarrekening  dient  goedgekeurd  te  worden,  moeten  naast  de  
agenda  van  de  Algemene  Vergadering  ook  het  verslag  van  de  Raad  van  Bestuur  en  het  verslag  van  de  
commissaris  opgestuurd  worden,  uiteraard  ook  minstens  tweeënveertig  dagen  vóór  de  datum  van  de  
Algemene  Vergadering.  
  
§3.  De  zittingen  van  de  Algemene  Vergadering  zijn  openbaar.  
  
Artikel  37  –  Agenda  
  
§1.  De  Algemene  Vergadering  mag  enkel  beraadslagen  over  de  punten  die  op  de  agenda  staan  en  
waarover  de  gemeenteraden  hebben  kunnen  beraadslagen  en  over  punten  waarvan  de  behandeling  bij  
hoogdringendheid  wordt  vastgesteld  met  een  meerderheid  van  twee  derden  van  de  geldig  uitgebrachte  
stemmen  van  de  vertegenwoordigde  aandelen.  
  
§2.  Op  de  agenda  moeten  alle  punten  voorkomen  die  door  de  Raad  van  Bestuur  aangeduid  worden,  
evenals  die  welke  tenminste  twaalf  dagen  vóór  de  vergadering  aan  de  Raad  van  Bestuur  werden  
voorgelegd  door  de  commissaris  of  door  deelnemers  die  minstens  één  vijfde  van  de  aandelen  
vertegenwoordigen.     
  
Artikel  38  –  Bevoegdheid  Algemene  Vergadering  
  
§1.  De  jaarvergadering  neemt  kennis  van  de  verslagen  van  de  Raad  van  Bestuur  en  van  de  commissaris.  
  
§2.  Ze  besluit  over  de  conclusies  van  de  verslagen,  over  de  jaarrekening  en  over  de  bestemming  van  het  
resultaat  en  geeft  kwijting  aan  de  bestuurders  en  aan  de  commissaris.  
  
Artikel  39  –  Statutenwijziging  
  
§1.  In  geval  van  een  voorstel  tot  wijziging  van  de  statuten,  beraadslaagt  de  Algemene  Vergadering  op  
geldige  wijze  mits  een  aanwezigheidsquorum,  vastgesteld  op  de  gewone  meerderheid  van  het  aantal  
statutair  bepaalde  stemmen,  zowel  globaal  als  in  de  groep  der  A-aandelen,  is  bereikt.  Zoniet  is  een  tweede  
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vergadering  nodig  waarbij  hetzelfde  aanwezigheids-  en  beslissingsquorum  als  voor  de  eerste  vergadering  
geldt.  
  
§2.  De  wijzigingen  in  de  statuten  en  in  de  bijlagen  worden  artikelsgewijs  aangebracht  door  de  Algemene  
Vergadering  met  een  drie  vierde  meerderheid,  zowel  voor  het  geheel  van  de  geldig  uitgebrachte  stemmen,  
als  voor  de  geldig  uitgebrachte  stemmen  van  de  vertegenwoordigde  gemeenten,  en  op  voorwaarde  dat  de  
gewone  meerderheid  van  het  aantal  deelnemende  gemeenten  haar  instemming  betuigt.    
  
§3.  Uiterlijk  negentig  kalenderdagen  voor  de  Algemene  Vergadering  die  de  statutenwijzigingen  moet  
beoordelen,  wordt  een  door  de  Raad  van  Bestuur  opgesteld  ontwerp  aan  alle  deelnemers  voorgelegd.  De  
beslissingen  terzake  van  hun  raden  die  de  oorspronkelijke  statuten  hebben  goedgekeurd,  bepalen  het  
mandaat  van  de  respectieve  vertegenwoordigers  op  de  Algemene  Vergadering  en  worden  bij  het  verslag  
gevoegd.  
  
§3.  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.  
  
§4.  Het  verslag  van  de  Algemene  Vergadering  houdende  wijziging  van  de  statuten  wordt,  samen  met  de  
bijbehorende  documenten  waaronder  de  beslissingen  van  de  deelnemers,  binnen  een  termijn  van  dertig  
kalenderdagen  na  zijn  dagtekening  aan  de  toezichthoudende  overheid  voorgelegd.  
  
§5.  De  wijzigingen  worden  goedgekeurd  door  de  Vlaamse  regering  binnen  een  termijn  van  negentig  
kalenderdagen  na  de  ontvangst  van  het  verslag  door  de  toezichthoudende  overheid.  Verstrijkt  deze  termijn  
zonder  dat  de  Vlaamse  regering  een  beslissing  heeft  genomen  en  verstuurd  aan  de  dienstverlenende  
vereniging,  dan  wordt  de  goedkeuring  geacht  te  zijn  verleend.  
  
§6.  De  statutenwijzigingen  worden  op  dezelfde  wijze  als  de  oprichtingsakte  neergelegd  en  bekendgemaakt.  
  
§7.  Een  volledig  gecoördineerde  tekst  van  de  statuten  wordt  neergelegd  in  de  zetel  van  de  
dienstverlenende  vereniging,  bij  de  toezichthoudende  overheid  en  in  de  gemeentehuizen  van  elke  
deelnemende  gemeente,  binnen  een  termijn  van  dertig  kalenderdagen  na  de  ontvangst  door  de  
dienstverlenende  vereniging  van  het  goedkeuringsbesluit  of  na  het  verstrijken  van  de  termijn,  bedoeld  in  de  
tweede  alinea  van  artikel  428,  tweede  lid  van  het  Decreet  Lokaal  Bestuur.  
  
§8.  De  statutenwijzigingen  zijn  slechts  uitvoerbaar  nadat  ze  zijn  goedgekeurd  bij  besluit  van  de  Vlaamse  
regering  of  door  het  verstrijken  van  de  termijn  voor  goedkeuring.  Er  kan  geen  terugwerkende  kracht  aan  
verbonden  worden  die  verder  reikt  dan  de  eerste  januari  van  het  boekjaar  waarin  de  Algemene  
Vergadering  de  wijzigingen  heeft  aangebracht.  
  
§9.  Er  kunnen  geen  statutenwijzigingen  aan  de  deelnemers  worden  voorgelegd  in  de  loop  van  het  jaar  
waarin  verkiezingen  voor  een  algehele  vernieuwing  van  de  gemeenteraden  worden  georganiseerd,  tenzij  
ingevolge  een  wettelijke  of  reglementaire  verplichting.  
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Artikel  40  –  Notulering  
  
§  1.  De  verslagen  van  de  beraadslaging  van  de  Algemene  Vergadering  moeten  binnen  de  tien  dagen  aan  
alle  deelnemers,  overgemaakt  worden.  Deze  verslagen  worden  ondertekend  door  de  voorzitter,  de  
secretaris  en  de  stemopnemers.  
  
§  2.  Een  lijst  met  een  Beknopte  omschrijving  van  de  Besluiten  (BOB)  wordt  binnen  tien  dagen  gepubliceerd  
op  de  website  van  Veneco.  Op  dezelfde  dag  als  de  bekendmaking  op  de  website  brengt  Veneco  de  
toezichthoudende  overheid  op  de  hoogte  van  de  bekendmaking.  De  website  van  Veneco  vermeldt:    
1°  de  wijze  waarop  het  publiek  inzage  kan  krijgen  in  de  besluiten  die  op  de  lijst  zijn  vermeld;;    
2°  de  datum  van  bekendmaking  van  de  lijst,  vermeld  in  het  eerste  lid;;    
3°  de  mogelijkheid  om  klacht  in  te  dienen  bij  de  toezichthoudende  overheid.    
  
Als  de  toezichthoudende  overheid  een  besluit  heeft  vernietigd,  wordt  ook  van  die  vernietiging  melding  
gemaakt.  
  
De   website   van   Veneco   vermeldt   de   code   van   goed   bestuur,   na   goedkeuring   door   de   algemene  
vergadering.  De  bekendmaking  vindt  plaats  binnen  tien  dagen  nadat  het  besluit  genomen  is.  Op  dezelfde  
dag  als  de  bekendmaking  op  de  website  brengt  Veneco  de  toezichthoudende  overheid  op  de  hoogte  van  
de  bekendmaking.  
  

Toezicht  commissaris  
  
Artikel  41  –  Benoeming  commissaris  
  
De  controle  op  de  financiële  toestand,  op  de  jaarrekening  en  op  de  regelmatigheid,  vanuit  het  oogpunt  van  
het  decreet  en  van  de  statuten,  van  de  verrichtingen  weer  te  geven  in  de  jaarrekening,  wordt  uitgeoefend  
door  één  of  meer  commissarissen.  Die  worden  benoemd  door  de  Algemene  Vergadering  onder  de  leden  
van  het  Instituut  der  Bedrijfsrevisoren.  Zij  zijn  onderworpen  aan  de  wettelijke  en  reglementaire  bepalingen  
die  hun  ambt  en  hun  bevoegdheid  regelen.  
  
Artikel  42  –  Duur  benoeming  en  bezoldiging  
  
De  Algemene  Vergadering  benoemt  de  commissaris  voor  3  jaar  en  stelt  de  jaarlijkse  bezoldiging  van  de  
commissaris  vast.  
  

Jaarrekening  –  Bestemming  resultaat  
  
Artikel  43  –  Boekjaar  en  boekhouding  
  
§1.  Het  boekjaar  begint  op  1  januari  en  eindigt  op  31  december.  
De  Raad  van  Bestuur  maakt  per  31  december  van  elk  jaar  de  jaarrekening,  alsmede  een  ontwerp  voor  de  
bestemming  van  het  resultaat  op.  
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§2.  De  Raad  van  Bestuur  stelt  uiterlijk  op  31  maart,  en  dit  zonder  verplaatsing  van  documenten,  alle  
stukken  vereist  voor  het  nazicht  van  alle  geschriften,  ter  beschikking  van  de  commissaris.  
  
§3.  De  boekhouding  wordt  gevoerd  overeenkomstig  de  wetgeving  op  de  boekhouding  van  de  
ondernemingen  en  met  naleving  van  de  richtlijnen  die  de  overheid  uitvaardigt  met  betrekking  tot  de  
boekhoudkundige  verrichtingen.  
  
Artikel  44  –  Winstbesteding  
  
§1.  Conform  artikel  1  streeft  de  vereniging  het  algemene  belang  na,  heeft  het  geen  handelskarakter  en  
winstoogmerk  en  vormt  het  een  publiekrechtelijke  rechtspersoon.  
  
§2.  De  algemene  vergadering  beslist  op  voordracht  van  de  Raad  van  Bestuur  over  de  besteding  van  de  
winst.    
Jaarlijks  moet  een  bedrag  van  tenminste  vijf  procent  worden  voorbehouden  voor  de  vorming  van  de  
wettelijke  reserve.  Deze  voorafname  is  niet  meer  verplicht,  wanneer  deze  reserve  één/tiende  van  het  
maatschappelijk  kapitaal  bedraagt.    
Tevens  moet  jaarlijks  een  bedrag  van  tenminste  vijfentwintig  ten  honderd  worden  voorbehouden  voor  de  
vorming  van  de  beschikbare  reserve.  Deze  voorafname  is  niet  meer  verplicht,  wanneer  deze  reserve  25  %  
van  het  maatschappelijk  kapitaal  bedraagt.  
  
§3.  Elke  vorm  van  dividenduitkering  wordt  uitgesloten.  
  
Artikel  45  –  Verlies  
  
§1.  Wordt  een  boekjaar  met  verlies  afgesloten  dan  wordt  dit  verlies  gedelgd  door  de  heffing  op  de  daartoe  
ingestelde  beschikbare  reserve.  Zo  dit  laatste  ontoereikend  is,  wordt  het  verlies  op  het  volgend  boekjaar  
overgebracht.  
  
§2.  Wanneer  ten  gevolge  van  geleden  verlies  het  netto-actief  van  de  dienstverlenende  vereniging  gedaald  
is  tot  minder  dan  de  helft  van  het  vast  gedeelte  van  het  kapitaal,  moet  de  Algemene  Vergadering  
bijeenkomen  binnen  een  termijn  van  ten  hoogste  zestig  kalenderdagen  nadat  het  verlies  is  vastgesteld  om  
te  beraadslagen  en  te  beslissen  over  een  door  de  Raad  van  Bestuur  opgesteld  saneringsplan.  
  
§3.  De  Raad  van  Bestuur  verantwoordt  haar  voorstellen  in  dit  saneringsplan  dat  uiterlijk  drie  weken  voor  de  
Algemene  Vergadering  aan  alle  deelnemers  en  aan  de  toezichthoudende  overheid  wordt  voorgelegd,  
samen  met  de  oproepingsbrief  en  alle  bijbehorende  documenten  waaruit  de  noodzaak  van  het  
saneringsplan  blijkt.  
  
§4.  De  Algemene  Vergadering  beslist  onder  de  voorwaarden  bepaald  in  artikel  39  van  de  statuten.  
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Artikel  46  –  Neerleggen  jaarrekening  
  
§1.  De  jaarrekeningen  worden,  binnen  een  termijn  van  dertig  kalenderdagen  na  hun  vaststelling  door  de  
Algemene  Vergadering,  door  de  bestuurders  neergelegd  bij  de  Nationale  Bank  van  België,  met  vermelding  
dat  ze  nog  onderworpen  zijn  aan  het  administratief  toezicht.  
  
§2.  Binnen  een  termijn  van  dertig  kalenderdagen  wordt  de  Nationale  Bank  van  België  op  de  hoogte  
gebracht  van  de  instemming  door  de  regeringscommissaris  of  van  het  verstrijken  van  de  termijn  van  300  
dagen  na  toezending  van  de  jaarrekeningen.  
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Deelnemers  –  vennoten  –  aandeelhouders    
(bijgewerkt  op  01-01-2018)  
  
Categorie  

Deelnemer  

Aantal  aandelen  

A  

Aalter  

933  

A  

Assenede  

161  

A  

Deinze  

500  

A  

De  Pinte  

100  

A  

Destelbergen  

171  

A  

Eeklo  

197  

A  

Evergem  

1.256  

A  

Gavere  

126  

A  

Kaprijke  

42  

A  

Knesselare  

89  

A  

Kruishoutem  

92  

A  

Lochristi  

223  

A  

Lovendegem  

93  

A  

Maldegem  

167  

A  

Melle  

763  

A  

Merelbeke  

231  

A  

Nazareth  

1.000  

A  

Nevele  

129  

A  

Oosterzele  

139  

A  

Sint-Laureins  

90  

A  

Waarschoot  

80  

A  

Wachtebeke  

81  

A  

Zelzate  

118  

A  

Zomergem  

55  

A  

Zulte  

152  
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