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IGL 
 

Opdrachthoudende vereniging 
 

te 3600 Genk, Klotstraat 125 
 
Ingeschreven in het register van de burgerlijke vennootschappen te Tongeren met 
ondernemingsnummer 0201.310.929. 

 

 
GECOÖRDINEERDE STATUTEN  

 
 
Opgericht in overeenstemming met de wet van één maart negentienhonderd tweeëntwintig bij 
onderhandse akte van zes mei negentienhonderd zevenenzestig, neergelegd op de Griffie van de 
Rechtbank van koophandel te Hasselt op zeventien mei negentienhonderd zevenenzestig. De statuten 
werden goedgekeurd bij koninklijk besluit van dertien februari negentienhonderd zevenenzestig en 
werden bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van zevenentwintig mei daarna onder 
nummer 1160-1.  
 
De statuten werden meermaals gewijzigd en voor het laatst op 23 juni 2022 tijdens een buitengewone 
vergadering van de Algemene Vergadering.  
Bij besluit van 28 september 2022 hechtte de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, 
Bestuurszaken, Inburgering en Gelijke Kansen, de heer Bart Somers, zijn goedkeuring aan deze 
wijzigingen. 
Deze statutenwijziging werd gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgische Staatsblad van 17 oktober 
2022. 
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Hoofdstuk I: Naam, rechtsvorm, doel, zetel, duur, deelnemers en aansprakelijkheid. 

 

Artikel 1 

Onder de benaming  IGL, wordt een opdrachthoudende vereniging opgericht, hierna genoemd de 
vereniging, die beheerst wordt door de vereniging, die beheerst wordt door het decreet van 22 december 
2017 over het lokaal bestuur, verder aangeduid als het decreet. 
Al de Limburgse gemeenten en de Limburgse Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn, die na 
behoorlijke machtiging deze statuten bijtreden, worden deelnemers. 
 

Artikel 2 

De vereniging is een publiekrechtelijke rechtspersoon met een rechtsvorm waarvan de kenmerken 
vastgesteld zijn krachtens de bepalingen van het decreet van 22 december 2007 over het lokaal bestuur 
Voor al wat niet uitdrukkelijk geregeld is door het decreet of dit statuut zijn de bepalingen van het 
Wetboek van vennootschappen en verenigingen van toepassing, die gelden voor de  
vennootschapsvorm van de coöperatieve vennootschap.  
 

Artikel 3 

§1. De vereniging heeft tot doel het gemeenschappelijk belang van de deelnemers te realiseren in de 
uitbouw van de zorg voor personen met een handicap in Limburg door het beheren van haar instellingen 
en daartoe alle middelen aan te wenden. 
 
§2. De vereniging beheert de volgende instellingen:  
 

LIVaanhetwerk is een gespecialiseerde opleidings-, begeleidings- en bemiddelingsdienst met 
een dienstverlening aan werkzoekenden/werknemers met een arbeidshandicap en bij 
uitbreiding alle werkzoekenden/werknemers met een arbeidsbeperking.  

 Deze dienstverlening omvat onder andere een opleidings- en plaatsingsaanbod, met daarin 
job-hunting, opleiding in het centrum, oriënterende stage, gespecialiseerde individuele 
beroepsopleiding in een onderneming en jobcoaching.  

 LIVaanhetwerk biedt ook aan de werkzoekende met een arbeidshandicap een kosteloos en 
integraal traject aan gericht op duurzame tewerkstelling en/of gericht op het behoud ervan. 
Deze kosteloze dienstverlening wordt aangeboden op de locatie Boddenveldweg 11 te 3520 
Zonhoven. Op gemotiveerde aanvraag van de cliënt kan de dienstverlening ook gebeuren bij 
haar/hem thuis of in een satellietkantoor in de buurt van de cliënt. 

 
 

Ter Heide vangt kinderen, jongeren en volwassenen met een complexe en meervoudige 
ondersteuningsnood op. De persoon heeft een beperking, erkend door het VAPH of 
agentschap opgroeien (of het dossier is in aanvraag), waardoor hij/zij nood heeft aan:  

− Kwalitatieve ondersteuning op meerdere domeinen Kwaliteit van Bestaan 

− Intensieve ondersteuning op vlak van dagdagelijkse verzorging en zelfredzaamheid 

− Een beschermde of aangepaste omgeving 

− Een specifiek opvoedingsklimaat en gedragsondersteuning 

− Aangepaste dagbesteding  

 

Ter Heide realiseert ook een mobiel ambulante begeleiding. Deze richt zich op het netwerk 

van minderjarigen met een (vermoeden van een) beperking. 

 
 
 

Artikel 4 

De maatschappelijke zetel van de vereniging is gevestigd te Genk, Klotstraat 125.  
Naast de maatschappelijke zetel kunnen er één of meer bedrijfszetels worden gevestigd. 
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Artikel 5 

De duur van de vereniging, die bij de oprichting op 6 mei 1967 bepaald werd op 30 jaar en die tijdens 
de buitengewone vergadering van de Algemene Vergadering op 30 april 1997 verlengd werd met een 
nieuwe termijn van 30 jaar, te rekenen vanaf 6 mei 1997, maar decretaal gewijzigd in een nieuwe 
termijn van 18 jaar te rekenen vanaf 10 november 2001, wordt verlengd voor een nieuwe termijn van 
18 jaar te rekenen vanaf 10 november 2019. 
 
De vereniging mag slechts verbintenissen aangaan voor een termijn die haar bestaansduur overschrijdt, 
indien deze verbintenissen kunnen nageleefd worden door haar inkomsten, reserves, vast beloofde 
toelagen of vooraf geplaatste kapitalen. 
 

Artikel 6 

De vereniging is samengesteld uit de deelnemers, zoals vermeld op de lijst van deelnemers met opgave 
van hun inbreng, die als bijlage aan deze statuten is gevoegd en er wezenlijk deel van uitmaakt. 
 
 
Hoofdstuk II: Maatschappelijk kapitaal. 
 

Artikel 7 

Het maatschappelijk kapitaal is samengesteld uit ondeelbare aandelen op naam met een nominale waar-
de van 250 EUR elk. Het minimum maatschappelijk kapitaal of het vast gedeelte van het kapitaal wordt 
bepaald op 500 000 EUR. 
 

Artikel 8 

Er worden twee soorten aandelen gevormd: 
- A-aandelen toegekend aan de deelnemers-gemeenten; 
- B-aandelen toegekend aan de Limburgse Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn. 
De aandelen kunnen slechts overgedragen worden onder aangeslotenen van dezelfde soort, mits 
toestemming van de Algemene Vergadering op voorstel van de Raad van en mits de overdracht van de 
aandelen geen afbreuk doet aan de waarborg van goede uitvoering der aangegane verbintenissen. 
 

Artikel 9 

§1. Het aandeel van het maatschappelijk kapitaal dat door elke gemeente bij of na de oprichting wordt 
geplaatst, wordt bepaald op basis van één aandeel per begonnen schijf van tweehonderd inwoners, 
volgens de laatste in het Belgisch Staatsblad verschenen officiële opgave van het bevolkingscijfer van 
het Rijk, die de toetreding of de verhoging voorafgaat. 
De Algemene Vergadering zal bij verhoging overgaan tot de aanpassing van het aantal aandelen van 
de gemeenten met begonnen schijven van tweehonderd inwoners.  
De uitgiftewaarde van de aandelen, elk met een nominale waarde van 250 EUR, wordt bepaald in 
overeenstemming met de laatst goedgekeurde balans.  
 
§2. Het aantal aandelen dat onderschreven kan worden door de Openbare Centra voor Maatschappelijk 
Welzijn bedraagt maximum 30% van het totaal aantal aandelen. 
 

Artikel 10 

Bij de plaatsing zal door al de deelnemers minstens één derde van het geplaatst kapitaal volgestort 
worden. Het overblijvende zal door de Raad van Bestuur, naar rata van maximum één derde van het 
totaal bedrag per jaar, gedurende de twee volgende jaren opgevraagd worden.  
De deelnemer, die in gebreke blijft de gevraagde stortingen op het bepaalde tijdstip te voldoen, zal aan 
de vereniging intrest betalen tegen de wettelijke intrest voor handelsvorderingen met, ongeacht de duur 
van de vertraging, een minimum van 5 EUR per te volstorten aandeel. De gedane stortingen worden in 
de eerste plaats op de vervallen intresten aangerekend. 
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Artikel 11 

De deelnemers zijn slechts gehouden tot beloop van de waarde van de aandelen, die zij geplaatst hebben 
in het maatschappelijk kapitaal; zij zijn niet hoofdelijk verantwoordelijk. 
 
 
Hoofdstuk III: Toetreding en uitsluiting. 
 

Artikel 12 

De Algemene Vergadering besluit over de aanneming en de uitsluiting van de deelnemers, evenals over 
de overdracht van aandelen onder deelnemers op voorstel van de Raad van Bestuur. 
Deze besluiten worden genomen met een drie vierde meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen 
van de vertegenwoordigde aandelen en met een drie vierde meerderheid van de geldig uitgebrachte 
stemmen van de vertegenwoordigde gemeenten. 
 

Artikel 13 

Op voorstel van de Raad van Bestuur kan een deelnemer wegens behoorlijk vastgestelde niet-
uitvoering van zijn verbintenissen ten aanzien van de vereniging bij besluit van de Algemene 
Vergadering volgens de procedure opgenomen in het artikel 370 van het Wetboek van 
Vennootschappen uitgesloten worden. 
 

Artikel 14 

De toetreding of uitsluiting van een deelnemer blijkt uit de lijst van deelnemers. 
 

Artikel 15 

Het ontslag na uitsluiting wordt pas effectief op het einde van het boekjaar waarin het werd verleend, 
en voor zover alle nog aan de vereniging verschuldigde bedragen werkelijk zijn betaald, tenzij 
hieromtrent tussen de betrokken partijen een overeenkomst is bedongen.  
De uitgesloten deelnemer met A-aandelen kan enkel aanspraak maken op zijn aandeel in de vereniging 
zoals blijkt uit de balans van het boekjaar waarin de uitsluiting plaats grijpt. De uitgesloten deelnemer 
met B-aandelen kan enkel aanspraak maken op de nominale waarde van zijn aandeel in de vereniging.  
De terugbetaling zal slechts geschieden drie maanden nadat de jaarrekening van het boekjaar waarin 
tot de uitsluiting werd beslist, werd vastgesteld door de Algemene Vergadering. 
 
 
Hoofdstuk IV: Bestuur, toezicht en Algemene Vergadering. 
 

Artikel 16 

§1. De vereniging wordt bestuurd door een Raad van Bestuur, bij geheime stemming gekozen en 
afgezet door de Algemene Vergadering, in overeenstemming met de hieronder vermelde regelen.  
Het aantal bestuurders wordt vastgesteld op maximum vijftien en maximaal twee derden van de leden 
is van hetzelfde geslacht. 
De mandaten worden als volgt verdeeld: 
− Eén bestuurder voor elke gemeente met een of meerdere vestigingsplaatsen, maar de gemeente kan 

van dit recht afstand doen;  
− De andere bestuurders op voordracht van de andere deelnemers, waarbij rekening wordt gehouden 

met een vertegenwoordiging van de kleinere deelnemers en waarbij een gemeentelijke deelnemer 
en het OCMW van dezelfde gemeente niet tegelijkertijd een mandaat invullen. 

 
§2. Bij de voordracht van een kandidaat-bestuurder houdt elke deelnemer of groep van deelnemers 
uitdrukkelijk rekening met de bepalingen ter zake uit het decreet en onder andere de bepalingen 
betreffende onverenigbaarheden, alsook met de bepalingen opgenomen in de code van goed bestuur.  
 
§3. De leden van de Raad van Bestuur kunnen worden afgezet door de Algemene Vergadering 
besluitende zoals bepaald in artikel 39 van onderhavige statuten, indien zij daden hebben gesteld, die 
een ernstig nadeel kunnen berokkenen aan de belangen van de vereniging. 
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§4. De Algemene Vergadering kan op voordracht van de Raad van Bestuur, die daarbij rekening houdt 
met de bepalingen uit het decreet en de code van goed bestuur, onafhankelijke bestuurders aanstellen 
als stemgerechtigde leden van de Raad van Bestuur binnen het maximumaantal bestuurders bepaald in 
§1 van dit artikel en met een maximum van vijf (5) onafhankelijke bestuurders.  

Artikel 17 

De duur van het mandaat van bestuurder wordt gelijkgesteld aan de duur van het mandaat van 
gemeenteraadslid. 
Alle bestuurders zijn van rechtswege ontslagnemend bij verlies van hun openbaar mandaat, 
uitgezonderd in geval van algehele vernieuwing van de gemeenteraden. In dat geval zal tot de 
algehele vernieuwing van de Raad van Bestuur worden overgegaan in overeenstemming met het 
decreet. 
Een bestuurder is ook ontslagnemend wanneer hij niet meer het vertrouwen bezit van de deelnemer, 
die hem heeft voorgedragen, doch slechts vanaf het ogenblik dat door deze deelnemer een nieuwe 
kandidaat wordt voorgedragen. 
 

Artikel 18 

Wanneer een mandaat openvalt, kunnen de overblijvende bestuurders voorlopig een bestuurder 
benoemen uit de deelnemers, houders van dezelfde soort aandelen als waartoe de bestuurder, wiens 
mandaat is opengevallen, behoorde. De Algemene Vergadering zal in haar eerstkomende bijeenkomst 
overgaan tot de definitieve verkiezing van deze nieuwe bestuurder. De aldus benoemde bestuurder 
voltooit het mandaat van deze die hij vervangt. 
 

Artikel 19 

De bestuurders zijn in overeenstemming met 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. Ze zijn niet persoonlijk gebonden door de verbintenissen 
aangegaan door de vereniging. 
 
Het is elke bestuurder van de vereniging verboden:  
1) 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 de bloed- en aanverwanten tot de tweede graad, zo het 
gaat om voordrachten van kandidaten, benoemingen, afzettingen en schorsingen; 

2) rechtstreeks en onrechtstreeks deel te nemen aan overeenkomsten afgesloten met de vereniging; 
3) als advocaat, notaris of zaakwaarnemer op te treden in rechtsgedingen tegen de vereniging. Het is 

hem verboden, in dezelfde hoedanigheid, ten behoeve van de vereniging te pleiten, raad te geven of 
op te treden in enige betwisting, tenzij dit kosteloos gebeurt; 

4) op te treden als raadsman van een personeelslid in tuchtzaken. 
 

Artikel 19bis 

Aan de vergaderingen van de Raad van Bestuur wordt deelgenomen door vier (4) rechtstreeks 
aangeduide afgevaardigden, die lid zijn met raadgevende stem. De gemeenteraad van elke gemeente, 
waar de maatschappelijke zetel of één of meerdere bedrijfseenheden zijn gevestigd, duidt één (1) 
afgevaardigde aan. Indien meer dan vier gemeenten aan dit criterium voldoen, dan zal bij beurtrol de 
aanduiding gebeuren. 
De bepalingen van de artikelen 16 §2 en 19 zijn mutatis mutandis van toepassing.  
De duur van het mandaat van afgevaardigde met raadgevende stem wordt gelijkgesteld aan de duur 
van het mandaat van gemeenteraadslid. 
Alle afgevaardigden met raadgevende stem zijn van rechtswege ontslagnemend bij verlies van hun 
openbaar mandaat, uitgezonderd in geval van algehele vernieuwing van de gemeenteraden.  
De afgevaardigde met raadgevende stem is ook ontslagnemend wanneer hij niet meer het vertrouwen 
bezit van de gemeente, die hem heeft aangeduid, doch slechts vanaf het ogenblik dat door deze 
gemeente een nieuwe afgevaardigde wordt voorgedragen.  
Indien een mandaat van lid met raadgevende stem openvalt, dan heeft de gemeente, die de 
oorspronkelijke aanduiding heeft gedaan, het recht onmiddellijk een nieuwe beslissing te nemen. 
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Artikel 20 

De Raad van Bestuur kiest in zijn schoot een Voorzitter onder de bestuurders, die op voordracht van 
de deelnemers-gemeenten benoemd zijn en die tevens gemeenteraadslid, burgemeester of schepen van 
een aangesloten gemeente is.  
In geval van afwezigheid van de Voorzitter wordt de vergadering voorgezeten door de bestuurder van 
de deelnemers-gemeenten met het grootst aantal dienstjaren in de Raad van Bestuur. Bij gelijkheid van 
dienstjaren zal de oudste het voorzitterschap waarnemen. 
 

Artikel 21 

De Raad van Bestuur kan enkel geldig beslissen als de meerderheid van de bestuurders aanwezig of 
vertegenwoordigd is, en de vergadering tevens vertegenwoordigd is uit een meerderheid van 
bestuurders, die op voordracht van de deelnemers-gemeenten zijn benoemd. Hij kan slechts geldig 
beslissen over de punten die op de agenda vermeld staan. Elke bestuurder beschikt over één stem.  
De besluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen. Om geldig te zijn moeten alle be-
slissingen van de Raad van Bestuur de vereiste meerderheid globaal behalen, alsook in de groep van 
de gemeenten. 
Een bestuurder kan hoogstens één andere bestuurder vertegenwoordigen, die hem daartoe schriftelijk 
volmacht geeft. Volmachtgever en volmachtdrager moeten tot dezelfde soort aandelen behoren. De 
volmacht moet de naam van beide vermelden alsmede de datum van de enkele zitting, waarvoor de 
volmacht wordt verleend. 
 

Artikel 22 

Wanneer de in voorgaand artikel bepaalde meerderheid der bestuurders niet aanwezig of vertegenwoor-
digd is dan zal een tweede vergadering binnen de vijftien dagen worden belegd, waar over de punten, 
die voor een tweede maal op de agenda worden gebracht, kan beslist worden ongeacht het aantal 
aanwezige bestuurders. 
De uitnodiging tot het bijwonen van deze tweede vergadering zal aan de tekst van dit artikel, eerste 
alinea herinneren. 
 

Artikel 23 

De Raad van Bestuur vergadert, op uitnodiging van de Voorzitter, zo dikwijls het belang van de 
vereniging dit vereist.  
Hij moet bijeengeroepen worden wanneer drie bestuurders dat vragen.  
Drie bestuurders mogen ook de inschrijving van een punt op de agenda eisen. 
Behalve bij hoogdringendheid wordt de uitnodiging met vermelding van de agenda ten minste zeven 
(7) kalenderdagen voor de dag van de vergadering bij gewone of elektronische post verzonden aan alle 
bestuurders. 
 

Artikel 24 

De bijeenkomsten van de Raad van Bestuur worden gehouden in de zetel van de vereniging of in een 
andere op de uitnodiging vermelde plaats.  
De beraadslagingen van de Raad van Bestuur worden genoteerd in een daartoe bestemd register met 
vermelding van het stemgedrag van de individuele leden. Zij worden ondertekend door de Voorzitter 
en twee bestuurders, die aan de beraadslaging deelgenomen hebben.  
De goedgekeurde notulen en alle documenten waar in de notulen naar verwezen wordt, zijn ter inzage 
van de raadsleden van de deelnemers. 
 

Artikel 25 

De Raad van Bestuur waaraan beslissingsrecht is toegekend, is bevoegd voor alles wat niet 
uitdrukkelijk in overeenstemming met het decreet of krachtens de statuten voorbehouden is aan de 
Algemene Vergadering. 
 

Artikel 26 

In overeenstemming met het decreet kunnen er maximum twee (2) deskundigen worden benoemd.  
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Artikel 27 

De directieleden van de opdrachthoudende vereniging worden door de Raad van Bestuur aangesteld. 
De raad van bestuur stelt hun bezoldiging vast, bepaalt hun bevoegdheid en kan hen afzetten. De 
directieleden maken deel uit van de raad van bestuur met adviserende stem.  
 
De Raad van Bestuur kan, wat betreft het bestuur en de bedieningen van de op te richten of opgerichte 
instellingen, overeenkomsten afsluiten met ter zake gespecialiseerde verenigingen. 
 

Artikel 28 

De drie vierde meerderheid van de Raad van Bestuur zowel voor het geheel van de geldig uitgebrachte 
stemmen als voor de geldig uitgebrachte stemmen van de bestuurders, behorend tot de deelnemers-
gemeenten, is vereist voor elk besluit betreffende voorstellen van wijziging aan de statuten van de 
vereniging, die aan de Algemene Vergadering moeten voorgelegd worden, de uitgifte van obligaties 
en leningen in het algemeen, de jaarlijkse begroting, het opmaken en het goedkeuren van de inventaris 
en het vaststellen van de jaarrekening. 
 

Artikel 29 

De Algemene Vergadering bepaalt met een meerderheid van vier vijfde zowel voor het geheel van de 
geldig uitgebrachte stemmen als voor de geldig uitgebrachte stemmen van de vertegenwoordigers, 
behorend tot de deelnemers-gemeenten het presentiegeld en de andere vergoedingen, toe te kennen aan 
de Voorzitter, de leden van de Raad van Bestuur, en de deskundigen en dit binnen de perken en in 
overeenstemming met de toekenningsvoorwaarden vastgesteld door de Vlaamse regering.  
 

Artikel 30 

Alle akten die de vereniging tegenover derden binden, moeten door de Voorzitter van de Raad van 
Bestuur en door een lid van de directie, elk wat hun bevoegdheid betreft, ondertekend worden.  
De akten van dagelijks bestuur, evenals de briefwisseling worden door een lid van de directie, elk wat 
hun bevoegdheid betreft, ondertekend.  
Bij afwezigheid van de Voorzitter kunnen de bescheiden rechtsgeldig worden getekend door één of 
twee bestuurders, zonder dat zij ten overstaan van derde personen hun machtiging van de Raad van 
Bestuur moeten staven. Tenminste één van beide ondertekenaars moet de gemeenten vertegenwoordi-
gen. 
 

Artikel 31 

De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid, vanuit het oogpunt 
van het decreet en de statuten, van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening wordt uitgeoefend 
door een Commissaris-revisor, die benoemd wordt door de Algemene Vergadering onder de leden van 
het Instituut der Bedrijfsrevisoren.  
De Commissaris-revisor oefent zijn taak en bevoegdheden uit in overeenstemming met het Wetboek 
van Vennootschappen.  
De duur van het mandaat van de Commissaris-revisor is vastgesteld op drie jaar. Het mandaat is 
hernieuwbaar. 
De bezoldiging van de Commissaris-revisor wordt vastgesteld door de Algemene Vergadering.  
Voor bijkomende opdrachten stelt de Algemene Vergadering een tarief vast. 
 

Artikel 32  

De werking van de Raad van Bestuur wordt, in zoverre dit niet geregeld is in het decreet of de statuten, 
bepaald in het organisatie- en beslissingsmodel van de vereniging, dat wordt opgesteld door de Raad 
van Bestuur. 
 
Dit organisatie- en beslissingsmodel bepaalt ook de gedelegeerde bevoegdheden aan de directieleden. 
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Artikel 33 

In overeenstemming met de bepalingen van het decreet zal één lid van de Raad van Bestuur of een door 
de Raad van Bestuur hiertoe gemandateerde verslag uitbrengen over de uitoefening van de 
bevoegdheden en taken van de Raad van Bestuur, en toelichting verstrekken bij het beleid van de 
vereniging.  
 

Artikel 34 

De regelmatig samengestelde Algemene Vergadering vertegenwoordigt de algeheelheid van de 
deelnemers en haar besluiten zijn, binnen de perken van het decreet, het Wetboek van 
Vennootschappen en de statuten, voor hen allen bindend, zelfs voor hen die tegenstemden of niet 
vertegenwoordigd waren.  
  

Artikel 35 

De vergaderingen van de Algemene Vergadering zijn openbaar. 
 
De Algemene Vergadering is samengesteld uit de vertegenwoordigers van de deelnemers A en B. 
Ongeacht het aantal inwoners of het aantal aandelen heeft elke deelnemer één vertegenwoordiger. Deze 
vertegenwoordiger kan geen bestuurder zijn en de onverenigbaarheden, die gelden voor bestuurders, 
zijn ook van toepassing. 
 
Ieder vertegenwoordigd aandeel geeft recht op één stem. Ongeacht het aantal vertegenwoordigde 
aandelen, zullen de gemeenten steeds beschikken over de meerderheid van de stemmen. Indien nodig 
zal het aantal stemmen toegewezen aan andere deelnemers proportioneel aan hun geplaatst kapitaal 
verminderd worden. 
De vertegenwoordigers van de deelnemers moeten houder zijn van een beslissingsmandaat. Het 
benoemingsbesluit met de vaststelling van zijn mandaat zal drie volle dagen voor de vergadering op de 
zetel van de vereniging worden ingediend. De Algemene Vergadering mag eventueel bij een algemene 
maatregel, gelijk voor allen, de laattijdig neergelegde benoemingsbesluiten aanvaarden. Deze 
vertegenwoordigers tekenen, alvorens zij de vergadering bijwonen, een aanwezigheidslijst. Deze lijst, 
door de stemopnemers echt verklaard, wordt bij het proces-verbaal van de vergadering gevoegd. 
 

Artikel 36 

De Algemene Vergadering wordt voorgezeten door de Voorzitter van de Raad van Bestuur. In geval 
van afwezigheid van de Voorzitter wordt de vergadering voorgezeten door de bestuurder van de 
deelnemers-gemeenten met het grootst aantal dienstjaren in de Raad van Bestuur. Bij gelijkheid van 
dienstjaren zal de oudste het voorzitterschap waarnemen. 
 
De Voorzitter duidt onder de vertegenwoordigers twee stemopnemers aan.  
De secretaris van de vergadering is een lid van de directie. 
 

Artikel 37 

De Algemene Vergadering vergadert minstens tweemaal per jaar. Deze vergaderingen vinden plaats in 
de zetel van de vereniging of op de plaats in de uitnodigingsbrieven vermeld. 
De gewone vergadering van de Algemene Vergadering, waarin de jaarrekening wordt vastgesteld en 
kwijting wordt verleend aan de bestuurders en de Commissaris-revisor, heeft van rechtswege plaats 
ieder jaar in de loop van het eerste semester. 
Jaarlijks wordt in de loop van het laatste trimester een buitengewone vergadering van de Algemene 
Vergadering belegd om de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor het volgende 
boekjaar te bespreken. Tijdens deze buitengewone vergadering zal de door de Raad van Bestuur 
opgestelde begroting voor het volgende boekjaar voor goedkeuring worden voorgelegd.  
De Raad van Bestuur roept de Algemene Vergadering op, zo dikwijls als nodig. Hij moet deze 
bijeenroepen hetzij op verzoek van de Commissaris-revisor, hetzij op verzoek van deelnemers, die 
samen minstens één vijfde van de maatschappelijke aandelen bezitten. Wanneer in dat geval, de 
vergadering niet binnen de dertig dagen bijeengeroepen is, dan mag deze worden opgeroepen door de 
commissaris-revisor of door de deelnemers, die samen minstens één vijfde der aandelen bezitten. 
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De door de Raad van Bestuur vastgestelde datum en agenda van de Algemene Vergadering wordt 
uiterlijk dertig (30) dagen voor haar zitting bij gewone of elektronische post aan alle deelnemers 
medegedeeld, alsook aan de Commissaris-revisor. Deze termijn wordt gebracht op negentig (90) dagen 
indien de Algemene Vergadering moet oordelen over statutenwijzigingen. 
 
De uitnodiging dient vergezeld te zijn van alle stukken en documenten die door de Raad van Bestuur 
aan de Algemene Vergadering moeten worden voorgelegd. 
 
De Commissaris-revisor of een groep van deelnemers, die ten minste één vijfde der maatschappelijke 
aandelen vertegenwoordigt, kunnen een punt op de agenda brengen op voorwaarde dat zij veertien 
dagen voor de vergadering aan de Raad van Bestuur mededeling geven. Over dit agendapunt kan enkel 
worden beraadslaagd, nooit besloten. 
 

Artikel 38 

De Algemene Vergadering mag slechts en enkel over de punten op de agenda voorzien beraadslagen, 
indien ten minste de helft van de A-aandelen vertegenwoordigd zijn en minstens de helft van het totaal 
aantal deelnemers vertegenwoordigd zijn. 
Indien deze dubbele voorwaarde niet vervuld is, wordt binnen een termijn van zestig (60) dagen een 
nieuwe vergadering van de Algemene Vergadering bijeengeroepen. Deze termijn bedraagt negentig 
(90) dagen indien de vaststelling van de jaarrekening op de agenda staat.  
Deze vergadering mag, behoudens voor statutenwijzigingen, geldig beraadslagen over de punten, 
die een tweede maal op de agenda staan, ongeacht wat ook het aandeel van de aanwezige of 
vertegenwoordigde aandelen is. 
 

Artikel 39 

Behalve wanneer door het decreet of de statuten een andere meerderheid is vereist, worden door de 
Algemene Vergadering de besluiten bij meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen van de 
vertegenwoordigde aandelen genomen. Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen. 
Elk besluit van de Algemene Vergadering ongeacht of dit dient genomen bij gewone of een andere 
meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen van de vertegenwoordigde aandelen, is slechts geldig 
indien tezelfdertijd de identieke vereiste meerderheid werd bekomen van de geldig uitgebrachte 
stemmen van de vertegenwoordigde gemeentelijke aandelen. 
 

Artikel 40 

§1. De wijzigingen in de statuten en in de bijlagen worden artikelsgewijs aangebracht door de 
Algemene Vergadering met een drie vierde meerderheid, zowel voor het geheel van de geldig 
uitgebrachte stemmen, als voor de geldig uitgebrachte stemmen van de vertegenwoordigde gemeenten, 
en op voorwaarde dat de gewone meerderheid van het aantal deelnemende gemeenten haar instemming 
betuigt. 
Uiterlijk negentig 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 ter zake van hun raden, die de oorspronkelijke statuten hebben goedgekeurd, bepalen 
het mandaat van de respectieve vertegenwoordigers op de Algemene Vergadering en worden bij het 
verslag gevoegd. 
De deelnemers die nalaten binnen de gestelde termijn een beslissing te nemen en voor te leggen, worden 
geacht zich te onthouden. De onthouding bepaalt het mandaat van hun vertegenwoordiger op de 
Algemene Vergadering. 
 
§2. Het verslag van de Algemene Vergadering houdende wijziging van de statuten wordt, samen 
met de bijbehorende documenten waaronder de beslissingen van de deelnemers, binnen een termijn 
van dertig kalenderdagen na zijn dagtekening aan de toezichthoudende overheid voorgelegd.  
De wijzigingen worden goedgekeurd door de Vlaamse regering binnen een termijn van negentig 
kalenderdagen na de ontvangst van het verslag door de toezichthoudende overheid. Verstrijkt deze 
termijn zonder dat de Vlaamse regering een beslissing heeft genomen en verstuurd aan de 
vereniging, dan wordt de goedkeuring geacht te zijn verleend.  
 
§3. De statutenwijzigingen worden op dezelfde wijze als de oprichtingsakte neergelegd en 
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bekendgemaakt. 
Een volledig gecoördineerde tekst van de statuten wordt neergelegd in de zetel van de vereniging, bij 
de toezichthoudende overheid en in de gemeentehuizen van elke deelnemer, binnen een termijn van 
dertig kalenderdagen na de ontvangst door de vereniging van het goedkeuringsbesluit of na het 
verstrijken van de termijn, bedoeld in de laatste zin van artikel 428 van het decreet. 
 
§4. De statutenwijzigingen zijn slechts uitvoerbaar nadat ze zijn goedgekeurd bij besluit van de 
Vlaamse regering of door het verstrijken van de termijn voor goedkeuring. Er kan geen terugwerkende 
kracht aan verbonden worden die verder reikt dan de eerste januari van het boekjaar waarin de 
Algemene Vergadering de wijzigingen heeft aangebracht. 
Er kunnen geen statutenwijzigingen aan de deelnemers worden voorgelegd in de loop van het jaar 
waarin verkiezingen voor een algehele vernieuwing van de gemeenteraden worden georganiseerd, 
tenzij ingevolge een wettelijke of reglementaire verplichting. 
 

Artikel 41 

Het jaarverslag, de goedgekeurde jaarrekening en het verslag van de Commissaris-revisor worden elk 
jaar, uiterlijk twee maanden na hun goedkeuring, toegezonden aan het College van burgemeester en 
schepenen van de aangesloten gemeenten. 
 

Artikel 42 

De beraadslagingen van de Algemene Vergadering worden in processen-verbaal, getekend door de 
Voorzitter, de stemopnemers,  de secretaris van de vergadering, en door de vertegenwoordigers, die 
erom verzoeken.  
Afschriften van de processen-verbaal van de vergaderingen van de Algemene Vergadering, die voor 
eensluidend afschrift worden getekend door de Voorzitter van de Raad van Bestuur en de secretaris 
van de vergadering, en in voorkomend geval de bijhorende documenten, worden binnen de dertig dagen 
overgemaakt aan alle deelnemers, alsmede aan de Commissaris-revisor. 
 
 
Hoofdstuk IVbis: Begroting en financiering. 
 

Artikel 42bis 

De volledige financieel-administratieve organisatie van de vereniging dient de structurering van haar 
activiteiten te weerspiegelen. 
De Raad van Bestuur bepaalt het aantal boekhoudkundige activiteitencentra, waarbij minstens elke 
instelling van de vereniging een activiteitencentrum vormt en waarbij ook de activiteiten m.b.t. het 
specifieke beheer van de vereniging als opdrachthoudende vereniging zo een activiteitencentrum 
vormt. 
 

Artikel 42ter 

De financiering van de activiteiten van de instellingen gebeurt op basis van de vanwege subsidiërende 
overheden voor deze activiteiten voorziene toelagen, aangevuld met eigen specifiek verworven inkom-
sten.  

 
 

Artikel 42quater 

De financiering van de activiteiten m.b.t. het specifieke beheer van de vereniging als opdrachthoudende 
vereniging gebeurt, onafhankelijk van de in artikel 42ter voorziene financiering van de instellingen, op 
basis van werkingstoelagen vanwege de deelnemers-gemeenten. 
De vereniging ontvangt van de deelnemers-gemeenten hiervoor een jaarlijkse werkingstoelage van 
maximaal 0,25 EUR per inwoner. De grootte van deze werkingstoelage wordt bepaald door de 
Algemene Vergadering op basis van de voor dit activiteitencentrum goedgekeurde begroting voor 
het betreffende boekjaar en de afrekening van het voorbije boekjaar.  
Voor 1 maart van elk jaar zal een voorschot gelijk aan 90% van het bedrag van de werkingstoelage van 
het voorbije jaar worden betaald. Het saldo zal worden gevorderd nadat de officiële opgave van het 
bevolkingscijfer van het Rijk per 1 januari werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. 
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Artikel 42quinquies 

De Raad van Bestuur stelt tijdens het laatste trimester van het lopende boekjaar een begroting op voor 
het volgende boekjaar. 
Deze begroting bestaat minstens uit een voorgecalculeerde winst- en verliesrekening en een voorgecal-
culeerde liquiditeit, opgemaakt voor de totaliteit van de vereniging en per boekhoudkundig ac-
tiviteitencentrum. 
 
 
Hoofdstuk V: Inventaris en jaarrekening. 
 

Artikel 43 

Op éénendertig december van ieder jaar wordt de boekhouding van de vereniging afgesloten en maakt 
de Raad van Bestuur de jaarrekening, bestaande uit de balans, de resultatenrekening en een toelichting, 
alsook een winst- en verliesrekening en een balans per activiteitencentrum, en tevens het ontwerp van 
resultatenbestemming op, met inachtneming van de door de bevoegde overheid uitgevaardigde richtlij-
nen. 
 

Artikel 44 

De Raad van Bestuur stelt, ten minste zes weken voor de vergadering van de Algemene 
Vergadering, die de jaarrekening vaststelt, en dit zonder verplaatsing van documenten, alle stukken 
vereist voor het nazicht ter beschikking van de Commissaris-revisor. 
 

Artikel 45 

De boekhouding van de vereniging wordt gehouden volgens de wetgeving op de boekhouding van de 
ondernemingen en in overeenstemming met de richtlijnen van de bevoegde overheid. 
 

Artikel 46 

Aan het resultaat wordt de volgende bestemming gegeven: 
- bij winst: 

 
a) Vijf procent voorafneming voor de vorming van de wettelijke reserve; 
 
b) De Algemene Vergadering kan besluiten het saldo, geheel of gedeeltelijk, over te dragen naar 

het volgend boekjaar of de volgende bestemming te geven: 
a) Tien procent voorafneming voor de vorming van een specifieke beschikbare reserve die zal die-

nen om eventuele latere verliezen aan te zuiveren. 
b) Tien procent voorafneming voor de vorming van een specifieke beschikbare reserve om gebeur-

lijk de terugbetaling te kunnen verrichten van de aandelen van uitgesloten deelnemers of van de 
deelnemers, die niet deelnemen aan de verlenging. 

c) Op voorstel van de Raad van Bestuur, kan de Algemene Vergadering besluiten het saldo, geheel 
of gedeeltelijk, toe te kennen hetzij aan de specifieke beschikbare reserves, hetzij aan een be-
schikbare reserve die tot doel heeft de verbeteringen en uitbreidingen te verwezenlijken. 

 
- bij verlies: 
Wanneer een boekjaar met verlies wordt afgesloten dan kan de Algemene Vergadering besluiten dat 
dit verlies wordt aangerekend op de specifieke beschikbare reserve. Bij ontoereikendheid van deze 
beschikbare reserve zal het eventueel verlies opnieuw worden overgedragen. 
 
Wanneer door een geleden verlies het nettoactief van de vereniging gedaald is tot minder dan de 
helft van het maatschappelijk kapitaal, dan moet de Algemene Vergadering worden samengeroepen 
in overeenstemming met de bepalingen van het decreet. 
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Hoofdstuk VI: Verlenging, ontbinding en vereffening. 
 

Artikel 47 

Na afloop van de statutair bepaalde duur kan de vereniging door de Algemene Vergadering 
opeenvolgende keren verlengd worden voor een termijn die telkens niet langer mag zijn dan achttien 
jaar. Op verzoek van de gewone meerderheid van het totale aantal deelnemers en op voorwaarde dat 
dit verzoek gedragen wordt door een drie vierde meerderheid van het aantal deelnemende gemeenten, 
kan de laatste vergadering van de Algemene Vergadering, die het verstrijken van de duur voorafgaat, 
of de eerste vergadering van de Algemene Vergadering na het jaar waarin de verkiezingen voor de 
algehele vernieuwing van de gemeenteraden werden georganiseerd, tot de verlenging beslissen met een 
drie vierde meerderheid van het aantal stemmen. De daartoe strekkende beslissingen van de bevoegde 
organen van de deelnemers worden bij het proces-verbaal van de vergadering gevoegd. 
Uiterlijk negentig kalenderdagen voor de vergadering van de Algemene Vergadering, die beslist over 
de verlenging, wordt de agenda door de Raad van Bestuur aan alle deelnemers toegezonden. 
 
Deelnemers, die nalaten over de verlenging te beslissen of hun beslissing mee te delen, worden geacht 
verder deel uit te maken van de vereniging. 
 
De deelnemers, die niet wensen te verlengen, kunnen daartoe niet verplicht worden en houden op deel 
uit te maken van de vereniging op het einde van het jaar waarin tot de verlenging door de Algemene 
Vergadering is beslist. Vooraf leggen zij hun daartoe strekkende beslissing voor die wordt gevoegd bij 
het proces-verbaal van de vergadering. Ze moeten de door hen aangegane contractuele verbintenissen 
naleven, maar zijn voor het overige geen schadevergoeding verschuldigd. De voorlaatste en de laatste 
leden van artikel 425 van het decreet zijn op hen van toepassing.  
 
De deelnemers met A-aandelen, die niet deelnemen aan de verlenging, kunnen enkel aanspraak maken 
op hun aandeel in de vereniging zoals blijkt uit de balans van het boekjaar, waarin tot de verlenging 
werd beslist. De deelnemers met B-aandelen, die niet deelnemen aan de verlenging, kunnen enkel 
aanspraak maken op de nominale waarde van hun aandelen in de vereniging. De terugbetaling zal 
slechts geschieden drie maanden nadat de jaarrekening van het boekjaar waarin tot de verlenging werd 
beslist, werd vastgesteld door de Algemene Vergadering. 
 

Artikel 47bis 

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 de vereniging beslissen. 
 

Artikel 47ter 

Tijdens een vergadering van de Algemene Vergadering, die plaatsvindt in de loop van het eerste 
werkingsjaar na het jaar waarin verkiezingen voor de algehele hernieuwing van de gemeenteraden 
werden georganiseerd, legt de Raad van Bestuur een evaluatierapport voor over de werking van de 
vereniging. Dat rapport bevat een nieuw ondernemingsplan voor de komende zes jaar of een 
gemotiveerd voorstel tot vervroegde ontbinding van de vereniging.  
Alle deelnemers ontvangen dit rapport uiterlijk zes weken voor de datum van de vergadering en bepalen 
het mandaat van hun vertegenwoordiger. 
 

Artikel 48 

Bij het verstrijken van de statutaire bepaalde duur, die niet verlengd wordt, of een vervroegde 
ontbinding van de vereniging benoemt de Algemene Vergadering de vereffenaars en bepaalt hun ver-
goeding.  
Het College van Vereffenaars wordt samengesteld, zetelt en beraadslaagt volgens dezelfde regels als 
de Raad van Bestuur. 
Inzake de bevoegdheden van de vereffenaars en de wijze waarop de vereffening dient te geschieden 
zijn het decreet en de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen van toepassing. 
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Hoofdstuk VII: Bijkomende bepalingen en overgangsbepalingen. 
 

Artikel 49 

Elke deelnemer, bestuurder, commissaris-revisor of vereffenaar der vereniging, niet in België 
gedomicilieerd, is gehouden er keuze van woonplaats te doen voor al wat de uitvoering van deze 
statuten betreft. 
Bij gebrek zullen alle oproepingen en notificeringen geldig ter zetel van vereniging gedaan worden, 
waar hij van rechtswege als gedomicilieerd zal worden aanzien. 
 
 

 


