
 Gemeenteraad 

Zitting van 25 april 2017 

Notule 

 

Aanwezig: Dirk Debaere: voorzitter; 
Kurt Windels: burgemeester; 
Enigo Vandendriessche, Martine Verhamme, Wilfried Vanacker, Nadine Verheye, 
Rob Kindt: schepenen; 
Dries Couckuyt: schepen (voorzitter OCMW); 
Marie-Thérèse Lapeere, Yves Vercruysse, Geert Verstraete, Hilde Vankeirsbilck, 
Jan Defreyne, Els Leysen, Filip Blanckaert, Sabine Dendauw, Sabine Lampaert, Jean-
Pierre Deven, Dorine Behaeghe, Evy Becquart, Davy Claerhout, Koen Depreiter: 
raadsleden; 
Dominik Ronse: secretaris 

 

De zitting vangt aan om 20.00 uur. 

 

Openbare zitting 

1.  Goedkeuren van de notulen van de vorige zitting 

De GEMEENTERAAD, 

Gelet op het Gemeentedecreet, meer bepaald artikel 33; 

Gelet op het Gemeentedecreet, meer bepaald de artikels 180 en 181; 

Gelet op de ontwerpnotulen van de vorige zitting, opgesteld door de heer gemeentesecretaris; 

BESLUIT: 

eenparig 

Artikel 1 – De notulen van de vorige zitting worden goedgekeurd. 

Artikel 2 – Aan de heer gemeentesecretaris wordt de opdracht gegeven deze notulen op te nemen in het 
register van beraadslagingen van de gemeenteraad. 

Beslissingen 

WATER 

2.  Goedkeuren van de agenda en vaststellen van het mandaat van de vertegenwoordiger van 
de gemeente Ingelmunster naar aanleiding van de algemene vergadering van 6 juni 2017 
van Infrax West 

De GEMEENTERAAD, 

Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, meer bepaald 
artikel 44; 

Gelet op de omzendbrief van 11 januari 2002 betreffende de toepassing van het decreet van 6 juli 
2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking; 

Gelet op de omzendbrief van 18 juli 2003 betreffende de toepassing van artikel 11 van het decreet 
van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking; 

Gelet op het feit dat de gemeente aangesloten is bij Infrax West; 
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Gelet op artikel 33 van de statuten van Infrax West; 

Overwegende dat artikel 44 van het Decreet Intergemeentelijke Samenwerking bepaalt dat de 
vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger van de gemeente wordt herhaald voor elke 
algemene vergadering; 

Gelet op het feit dat de gemeente werd opgeroepen per aangetekend schrijven van 22 februari 2017 
om deel te nemen aan de algemene vergadering van Infrax West van 6 juni 2017; 

Gelet op gemeld schrijven van Infrax West met opgave van volgende agenda: 
1. Verslag van de Raad van Bestuur aan de Algemene Vergadering 
2. Balans en resultatenrekening 2016 
3. Verslag van de commissaris aan de Algemene Vergadering 
4. Kwijting aan de bestuurders en de commissaris 
5. Statutenwijziging 
6. Statutaire benoemingen en verlenging van het mandaat van de commissaris 
7. Kennisgeving (onder voorbehoud) 
8. Statutaire mededelingen (onder voorbehoud); 

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 26 september 2013 houdende aanduiding van 
mevrouw Evy BECQUART, raadslid, als vertegenwoordiger van de gemeente Ingelmunster en mevrouw 
Nadine VERHEYE, schepen, als plaatsvervangend vertegenwoordiger; 

Overwegende dat deze aanstelling geldig is voor ganse duur van de legislatuur; 

Gelet op de bespreking ter zitting van deze agenda en bijhorende stukken; 

BESLUIT:  

Met 
11 stemmen voor (Dirk Debaere, Kurt Windels, Enigo Vandendriessche, Martine Verhamme, 
Wilfried Vanacker, Nadine Verheye, Rob Kindt, Jean-Pierre Deven, Dorine Behaeghe, Evy Becquart, 
Davy Claerhout) 
en 
10 onthoudingen (Marie-Thérèse Lapeere, Yves Vercruysse, Geert Verstraete, Hilde Vankeirsbilck, 
Jan Defreyne, Els Leysen, Filip Blanckaert, Sabine Dendauw, Sabine Lampaert, Koen Depreiter) 

Artikel 1 – De agendapunten van de algemene vergadering van Infrax West van 6 juni 2017, zoals 
opgenomen in de uitnodiging van 22 februari 2017, worden op basis van de bekomen 
documenten en toelichtingsnota goedgekeurd. 

Artikel 2 – De voorgestelde wijziging van de statuten wordt goedgekeurd. 

Artikel 3 – Aan de effectieve volmachtdrager en, in voorkomend geval, de plaatsvervangende 
volmachtdrager wordt mandaat verleend om op de algemene vergadering van 6 juni 2017 te 
handelen en te beslissen conform de beslissingen van deze gemeenteraad. 

Artikel 4 – Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de uitvoering van de hierbij 
genomen beslissingen en deze over te maken aan de toezichthoudende overheid en er kennis 
van te geven aan Infrax West. 

3.  Goedkeuren van de samenwerkingsovereenkomst met Infrax voor riolering- en 
wegenwerken in de Bollewerpstraat 

De GEMEENTERAAD, 

Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, artikel 42; 

Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 20 september 2011 houdende de toetreding tot de 
opdrachthoudende vereniging Infrax West voor de activiteit riolering; 

Gelet op het feit dat Infrax CVBA rioleringswerken in de Bollewerpstraat wenst uit te voeren; meer 
bepaald de aanleg van het plein van de buitenschoolse kinderopvang in de Bollewerpstraat; 

Overwegende dat deze werken uitgevoerd worden met het oog op algemene optimalisatie van de 
riolering; 

Overwegende dat bijgevolg een samenwerkingsovereenkomst dient opgemaakt te worden; 
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Gelet op de samenwerkingsovereenkomst, opgesteld door Infrax CVBA, om de rioleringswerken in de 
Bollewerpstraat, meer bepaald de aanleg van het plein van de buitenschoolse kinderopvang samen uit te 
voeren met Infrax CVBA; 

Op voorstel van de bevoegde schepen; 

BESLUIT: 

eenparig 

Artikel 1 – De samenwerkingsovereenkomst met Infrax CVBA om rioleringswerken in de Bollewerpstraat uit 
te voeren, meer bepaald de aanleg van het plein van de buitenschoolse kinderopvang, wordt 
goedgekeurd en als bijlage gevoegd bij deze beslissing. 

FACILITY 

4.  Goedkeuren van de oprichting van de dienstverlenende vereniging TMVS en van de 
deelname van de gemeente Ingelmunster in TMVS  

De GEMEENTERAAD, 

Gelet op artikel 27 van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking; 

Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van 
bestuurshandelingen, en latere wijzigingen; 

Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, en latere 
wijzigingen; 

Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur; 

Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen; 

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 16 juni 2015 houdende goedkeuren van de 
toetreding van de gemeente Ingelmunster tot TMVS; 

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 25 oktober 2016 houdende goedkeuren van de 
vertegenwoordiger van de gemeente Ingelmunster in het overlegorgaan ter voorbereiding van de oprichting 
van een dienstverlenende vereniging; 

Overwegende dat het hier het overlegorgaan betrof ter voorbereiding van de oprichting van de 
dienstverlenende vereniging TMVS; 

Overwegende dat de gemeenteraad de oprichting van een dienstverlenende vereniging heeft 
overwogen en daartoe de oprichting van een overlegorgaan heeft goedgekeurd in de zin van artikel 25, 
eerste lid van het decreet houdende intergemeentelijke samenwerking; 

Overwegende dat de gemeenteraad een effectieve en een plaatsvervangende vertegenwoordiger 
heeft aangeduid in dat overlegorgaan; 

Overwegende dat het overlegorgaan overeenkomstig artikel 26 van het decreet houdende 
intergemeentelijke samenwerking aan de deelnemende gemeenten een bundel ter beschikking heeft gesteld 
waarin de volgende documenten opgenomen zijn: 

 een grondige motiveringsnota 

 een bestuursplan met een omschrijving van de maatschappelijke opdrachten en de daaraan verbonden 
wijze van dienstverlening en met een beschrijving van de bestuurlijke organisatie van de 
dienstverlenende vereniging 

 een ondernemingsplan voor een periode van zes jaar, met een omschrijving van de bedrijfsopdrachten, 
de financiële structuur en de in te zetten middelen en de controlemogelijkheden op de uitvoering 

 een ontwerp van statuten; 

Overwegende dat het aansluiten van de gemeente Ingelmunster bij de dienstverlenende vereniging 
TMVS toelaat om, via deze vorm van intergemeentelijke samenwerking, een meer efficiënt en beter 
aankoopbeleid te voeren; 

Overwegende dat door aansluiten bij TMVS, als een soort van intercommunale aankoopcentrale, 
betere prijzen bedongen kunnen worden voor allerhande aankopen; 

Overwegende dat aansluiten bij TMVS toelaat om tijd te besparen aangezien geen tijdrovende en 
gespecialiseerde procedures inzake overheidsopdrachten gevoerd moeten worden voor allerhande 
aankopen; 
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Op voorstel van de heer burgemeester; 

BESLUIT:  

Met 
11 stemmen voor (Dirk Debaere, Kurt Windels, Enigo Vandendriessche, Martine Verhamme, 
Wilfried Vanacker, Nadine Verheye, Rob Kindt, Jean-Pierre Deven, Dorine Behaeghe, Evy Becquart, 
Davy Claerhout) 
en 
10 onthoudingen (Marie-Thérèse Lapeere, Yves Vercruysse, Geert Verstraete, Hilde Vankeirsbilck, 
Jan Defreyne, Els Leysen, Filip Blanckaert, Sabine Dendauw, Sabine Lampaert, Koen Depreiter) 

Artikel 1 – De goedkeuring te hechten aan het voorstel tot oprichting van de dienstverlenende vereniging 
TMVS volgens de modaliteiten vastgelegd in de oprichtingsbundel. 

Artikel 2 – Het ontwerp van statuten van de dienstverlenende vereniging TMVS goed te keuren en als bijlage 
te voegen bij deze beslissing. 

Artikel 3 – In te tekenen op aandelen A volgens de bepalingen die in artikel 9 van de statuten zijn 
opgenomen. 

Artikel 4 – Afschrift van dit besluit over te maken aan TMVW, Stropstraat 1, 9000 GENT. 

AFVAL 

5.  Goedkeuren van de agenda en vaststellen van het mandaat van de vertegenwoordiger van 
de gemeente Ingelmunster naar aanleiding van de algemene vergadering van 22 mei 2017 
van IVIO 

De GEMEENTERAAD, 

Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, meer bepaald 
artikel 44; 

Gelet op de omzendbrief van 11 januari 2002 betreffende de toepassing van het decreet van 6 juli 
2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking; 

Gelet op de omzendbrief van 18 juli 2003 betreffende de toepassing van artikel 11 van het decreet 
van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking; 

Gelet op het feit dat de gemeente aangesloten is bij IVIO; 

Gelet op de statuten van IVIO; 

Overwegende dat artikel 44 van het Decreet Intergemeentelijke Samenwerking bepaalt dat de 
vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger van de gemeente wordt herhaald voor elke 
algemene vergadering; 

Gelet op het feit dat de gemeente werd opgeroepen per aangetekend schrijven van 21 maart 2017 
om deel te nemen aan de algemene vergadering van IVIO van 22 mei 2017; 

Gelet op gemeld schrijven van IVIO met opgave van volgende agenda: 
1. Goedkeuring verslag van de Raad van Bestuur over het dienstjaar 2016 
2. Kennisname verslag van de heer Commissaris-revisor 
3. Goedkeuren jaarrekening per 31 december 2016 
4. Kwijting verlenen aan de bestuurders en de Commissaris-revisor voor het boekjaar 2016 
5. Varia; 

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 29 oktober 2013 houdende aanduiding van mevrouw 
Evy BECQUART, raadslid, als vertegenwoordiger van de gemeente Ingelmunster en de heer Wilfried 
VANACKER, schepen, als plaatsvervangend vertegenwoordiger; 

Overwegende dat deze aanstelling geldig is voor ganse duur van de legislatuur; 

Gelet op de bespreking ter zitting van deze agenda en bijhorende stukken; 

BESLUIT:  

Met 
11 stemmen voor (Dirk Debaere, Kurt Windels, Enigo Vandendriessche, Martine Verhamme, 
Wilfried Vanacker, Nadine Verheye, Rob Kindt, Jean-Pierre Deven, Dorine Behaeghe, Evy Becquart, 
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Davy Claerhout) 
en 
10 onthoudingen (Marie-Thérèse Lapeere, Yves Vercruysse, Geert Verstraete, Hilde Vankeirsbilck, 
Jan Defreyne, Els Leysen, Filip Blanckaert, Sabine Dendauw, Sabine Lampaert, Koen Depreiter) 

Artikel 1 – De Raad keurt de agenda van de algemene vergadering van IVIO van 22 mei 2017 goed. 

Artikel 2 – De vertegenwoordiger van de gemeente die zal deelnemen aan de algemene vergadering van 
IVIO van 22 mei 2017 zal zijn stemgedrag afstemmen op de beslissing genomen in onderhavig 
gemeenteraadsbesluit en de punten van de agenda van de algemene vergadering van IVIO van 
22 mei 2017 goedkeuren. 

Artikel 3 – Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de uitvoering van de hierbij 
genomen beslissingen en deze over te maken aan de toezichthoudende overheid en er kennis 
van te geven aan IVIO. 

VOLKSGEZONDHEID 

6.  Goedkeuren van de samenwerkingsovereenkomst met het Rode Kruis Vlaanderen voor een 
hartveilige gemeente 

De GEMEENTERAAD, 

Gelet op artikel 42, §2 van het Gemeentedecreet; 

Gelet op het ontwerp van samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente Ingelmunster en het 
Rode Kruis Vlaanderen voor een hartveilige gemeente; 

Overwegende dat de gemeente Ingelmunster voldoet aan de drie gestelde voorwaarden in deze 
overeenkomst: 

 Minstens 1 AED-toestel is aanwezig in de publieke ruimt 
Het betreft 2 toestellen, 1 op de markt en 1 in het Sportcentrum 

 Minstens 10% van het personeel van de gemeente en het OCMW volgde de voorbije 6 maanden een 
opleiding inzake reanimatie 

 De gemeente ondersteunt de lokale afdeling van het Rode Kruis Vlaanderen bij haar opdrachten, in het 
bijzonder bij de sensibilisering van de brede bevolking inzake reanimatie en AED-gebruik 

Overwegende dat deze overeenkomst geldig is voor 2 jaar; 

Overwegende dat deze overeenkomst geen budgettaire impact heeft; 

Op voorstel van de burgemeester; 

BESLUIT:  

eenparig 

Artikel 1 – De overeenkomst met het Rode Kruis Vlaanderen voor een hartveilige gemeente wordt 
goedgekeurd en als bijlage bij deze beslissing gevoegd. 

INTERBESTUURLIJKE SAMENWERKING 

7.  Goedkeuren van de agenda en vaststellen van het mandaat van de vertegenwoordiger van 
de gemeente Ingelmunster naar aanleiding van de algemene vergadering van 18 mei 2017 
van WVI 

De GEMEENTERAAD, 

Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, meer bepaald 
artikel 44; 

Gelet op de omzendbrief van 11 januari 2002 betreffende de toepassing van het decreet van 6 juli 
2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking; 

Gelet op de omzendbrief van 18 juli 2003 betreffende de toepassing van artikel 11 van het decreet 
van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking; 

Gelet op het feit dat de gemeente aangesloten is bij WVI; 

Gelet op de statuten van WVI; 
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Overwegende dat artikel 44 van het Decreet Intergemeentelijke Samenwerking bepaalt dat de 
vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger van de gemeente wordt herhaald voor elke 
algemene vergadering; 

Gelet op het feit dat de gemeente werd opgeroepen per aangetekend schrijven van 17 maart 2017 
om deel te nemen aan de algemene vergadering van WVI van 18 mei 2017; 

Gelet op gemeld schrijven van WVI met opgave van volgende agenda: 
1. Goedkeuring verslag van de buitengewone algemene vergadering van 22 december 2016 
2. Verslag van de raad van bestuur 
3. Verslag van de commissaris 
4. Jaarrekeningen 2016 
5. Kwijting aan de bestuurders en de commissaris 
6. Benoeming van de heer Alexander De Vos (Brugge) (aandelen A) en mevrouw Christine Beke (aandelen 
B) als leden in het regionaal comité Brugge-Oostende 
7. Akteneming van de gemeenteraadsbeslissingen houdende aanduiding leden met raadgevende stem in de 
raad van bestuur en bepaling van de rangorde 
8. Mededelingen; 

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 29 oktober 2013 houdende aanduiding van de heer 
Dirk DEBAERE, raadslid, als vertegenwoordiger van de gemeente Ingelmunster en de heer Enigo 
VANDENDRIESSCHE, schepen, als plaatsvervangend vertegenwoordiger; 

Overwegende dat deze aanstelling geldig is voor ganse duur van de legislatuur; 

Gelet op de bespreking ter zitting van de agenda’s en bijhorende stukken; 

BESLUIT:  

Met 
11 stemmen voor (Dirk Debaere, Kurt Windels, Enigo Vandendriessche, Martine Verhamme, 
Wilfried Vanacker, Nadine Verheye, Rob Kindt, Jean-Pierre Deven, Dorine Behaeghe, Evy Becquart, 
Davy Claerhout) 
en 
10 onthoudingen (Marie-Thérèse Lapeere, Yves Vercruysse, Geert Verstraete, Hilde Vankeirsbilck, 
Jan Defreyne, Els Leysen, Filip Blanckaert, Sabine Dendauw, Sabine Lampaert, Koen Depreiter) 

Artikel 1 – De Raad keurt de agenda van de algemene vergadering van WVI van 18 mei 2017 goed. 

Artikel 2 – De vertegenwoordiger van de gemeente die zal deelnemen aan de algemene vergadering van 
WVI van 18 mei 2017 zal zijn stemgedrag afstemmen op de beslissing genomen in onderhavig 
gemeenteraadsbesluit en de punten van de agenda van de algemene vergadering van WVI van 
18 mei 2017 goedkeuren. 

Artikel 3 – Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de uitvoering van de hierbij 
genomen beslissingen en deze over te maken aan de toezichthoudende overheid en er kennis 
van te geven aan WVI. 

ALGEMENE FINANCIERING 

8.  Aanpassen van de voorwaarden voor het uitoefenen van het voorafgaand visum door de 
financieel beheerder 

De GEMEENTERAAD, 

Gelet op artikels 160 en 161 van het Gemeentedecreet; 

Gelet op artikel 19 van het ministerieel besluit van 1 oktober 2010 tot vaststelling van de modellen en 
nadere voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de rekeningstelsels van de 
gemeenten, de provincies en de OCMW’s; 

Gelet op artikel 212 van het besluit van de Vlaamse regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- 
en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de OCMW’s; 

Overwegende dat de financieel beheerder instaat voor de voorafgaande krediet- en 
wetmatigheidscontrole van de beslissingen van de gemeente met budgettaire en financiële impact en dit in 
volle onafhankelijkheid; 
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Overwegende dat de gemeenteraad, na advies van de financieel beheerder, de nadere voorwaarden 
kan bepalen waaronder de financieel beheerder deze taak uitoefent; dat de gemeenteraad ook bepaalde 
categorieën van verrichtingen van dagelijks bestuur kan uitsluiten van de visumverplichting; dat deze 
uitsluitingen dienen te gebeuren binnen de grenzen die door de Vlaamse Regering zijn vastgesteld; 

Gelet op het voorstel van de financieel beheerder om volgende categorieën van verrichtingen uit te 
sluiten van de visumverplichting: 

 De voorgenomen financiële verbintenissen die resulteren in een uitgaande nettokasstroom tot en met 
8.500 euro exclusief BTW. 

 Aanstellingen van personeel waarvan de duur niet meer bedraagt dan 1 jaar. Contracten van 
onbepaalde duur worden voor de toepassing van deze bepaling gelijkgesteld met een aanstelling van 
meer dan 1 jaar. Bij opeenvolgende contracten voor dezelfde functie moet de totale duur worden 
aangenomen voor de toepassing van deze bepaling. 

Overwegende dat voor de berekening of een visum al dan niet noodzakelijk is, steeds de totale 
duurtijd in aanmerking moet worden genomen; 

Overwegende dat indien de duurtijd niet op voorhand vast te leggen is, er moet worden uitgegaan 
van een duurtijd van 4 jaar; 

Op voorstel van de bevoegde schepen 

BESLUIT:  

eenparig 

Artikel 1 – De beslissing van de gemeenteraad van 29 augustus 2009 betreffende het voorafgaand visum 
wordt opgeheven. 

Artikel 2 – Het voorstel van de financieel beheerder wordt aanvaard. 

Artikel 3 – De volgende modaliteiten waaronder het visum wordt uitgeoefend moeten worden nageleefd: 

 In functie van het verlenen van een visum dient het volledige dossier aan de financieel 
beheerder te worden bezorgd, zijnde alle stukken vereist om de wettigheid en regelmatigheid 
te kunnen beoordelen. 

 Het dossier aan visum onderworpen wordt altijd voorafgaand aan de beslissing voorgelegd 
aan de financieel beheerder (tenzij overmacht). 

 Een visum zal nooit achteraf gegeven worden 

 De financieel beheerder moet steeds over een redelijke tijdsspanne beschikken om het dossier 
te beoordelen (in verhouding tot de complexiteit van het dossier). 

 Het visum ontslaat de budgethouder niet van zijn verantwoordelijkheid om de wettigheid en 
regelmatigheid van de voorgenomen verbintenis te controleren. 

Artikel 4 – De beslissing treedt in voege vanaf heden. 

Artikel 5 – Afschrift van dit besluit zal ter kennisgeving overhandigd worden aan de secretaris en aan de 
financieel beheerder. 

Overeenkomstig artikel 8 van het huishoudelijk reglement van deze gemeenteraad vraagt de heer Jan 
Defreyne, gemeenteraadslid, of bij feestelijkheden voor jubilerende verenigingen ook de leden van 
gemeente- en OCMW-raad mee uitgenodigd kunnen worden. 

De heer Kurt Windels, burgemeester, bevestigt dat dit zal gebeuren. 

 

Overeenkomstig artikel 8 van het huishoudelijk reglement van deze gemeenteraad meldt de heer Geert 
Verstraete, gemeenteraadslid, dat er, wellicht door vandalisme van hangjongeren, vaak glasbreuk 
vastgesteld wordt bij de voorzetramen van de kerk. 

De heer Kurt Windels, burgemeester, geeft aan dat het probleem gekend is en wordt opgevolgd. 

 

Overeenkomstig artikel 8 van het huishoudelijk reglement van deze gemeenteraad meldt de heer Geert 
Verstraete, gemeenteraadslid, dat er in het ontmoetingscentrum nogal wat tafels kapot zijn. Kan hier wat 
aan gedaan worden? 
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De heer Enigo Vandendriessche, schepen, geeft aan dat blijkt dat de in gebruik zijnde tafels nogal teer zijn. 
Er is budget voorzien om nieuwe tafels aan te kopen voor de Cultuurfabriek. De kapotte tafels in het 
ontmoetingscentrum zouden dan worden vervangen door tafels die momenteel in de Cultuurfabriek staan. 
 
Overeenkomstig artikel 8 van het huishoudelijk reglement van deze gemeenteraad meldt de heer Filip 
Blanckaert, gemeenteraadslid, dat onbevoegden 's nachts ronddwalen in de verlaten brouwerij. 
De heer Rob Kindt, schepen, geeft aan dat de overdrachtsakte vorige week is verleden en dat de nieuwe 
eigenaar heeft beloofd dat zeer snel zou gestart worden met de slopingswerken en de verdere ontwikkeling 
van het project. 
 
De zitting werd afgerond om 20.25 uur. 
 
 
 
 
 
 
Dominik Ronse Dirk Debaere 
secretaris voorzitter 
 

Vervolg zittin van 25 april 2017

25 april 2017 - blz. 8/8

Dit is een rechtsgeldig elektronisch ondertekend document van 75 blz. Verifieer de geldigheid ervan met code 4931-9337-5451-9332 op www.verifieer.be.



Vervolg zittin van 25 april 2017

Bijlage om te worden gevoegd bij punt 3 van de agenda

Dit is een rechtsgeldig elektronisch ondertekend document van 75 blz. Verifieer de geldigheid ervan met code 4931-9337-5451-9332 op www.verifieer.be.



Vervolg zittin van 25 april 2017

Bijlage om te worden gevoegd bij punt 3 van de agenda

Dit is een rechtsgeldig elektronisch ondertekend document van 75 blz. Verifieer de geldigheid ervan met code 4931-9337-5451-9332 op www.verifieer.be.



Vervolg zittin van 25 april 2017

Bijlage om te worden gevoegd bij punt 3 van de agenda

Dit is een rechtsgeldig elektronisch ondertekend document van 75 blz. Verifieer de geldigheid ervan met code 4931-9337-5451-9332 op www.verifieer.be.



Vervolg zittin van 25 april 2017

Bijlage om te worden gevoegd bij punt 3 van de agenda

Dit is een rechtsgeldig elektronisch ondertekend document van 75 blz. Verifieer de geldigheid ervan met code 4931-9337-5451-9332 op www.verifieer.be.



Vervolg zittin van 25 april 2017

Bijlage om te worden gevoegd bij punt 3 van de agenda

Dit is een rechtsgeldig elektronisch ondertekend document van 75 blz. Verifieer de geldigheid ervan met code 4931-9337-5451-9332 op www.verifieer.be.



Vervolg zittin van 25 april 2017

Bijlage om te worden gevoegd bij punt 3 van de agenda

Dit is een rechtsgeldig elektronisch ondertekend document van 75 blz. Verifieer de geldigheid ervan met code 4931-9337-5451-9332 op www.verifieer.be.



Vervolg zittin van 25 april 2017

Bijlage om te worden gevoegd bij punt 3 van de agenda

Dit is een rechtsgeldig elektronisch ondertekend document van 75 blz. Verifieer de geldigheid ervan met code 4931-9337-5451-9332 op www.verifieer.be.



Vervolg zittin van 25 april 2017

Bijlage om te worden gevoegd bij punt 3 van de agenda

Dit is een rechtsgeldig elektronisch ondertekend document van 75 blz. Verifieer de geldigheid ervan met code 4931-9337-5451-9332 op www.verifieer.be.



Vervolg zittin van 25 april 2017

Bijlage om te worden gevoegd bij punt 3 van de agenda

Dit is een rechtsgeldig elektronisch ondertekend document van 75 blz. Verifieer de geldigheid ervan met code 4931-9337-5451-9332 op www.verifieer.be.



ONTWERP 
 
 

11.01.2017 1 

 
 
 
 
 

TMVS 
 
 

Tussengemeentelijke Maatschappij voor Services 

 
Dienstverlenende vereniging 

 
STATUTEN 
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Zetel van de dienstverlenende vereniging : Stropstraat 1, 9000 Gent 
 
BTW - nummer : BE xxxx.xxx.xxx 
 
 
 
CORRESPONDENTIE-ADRES EN SECRETARIAAT : 

 
TMVS  
Stropstraat 1 
9000 Gent 
 
+Tel. :  09.240.02.11 
Fax :  09.222.91.11 
e-mail : info@farys.be 
website : www.farys.be 
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INHOUDSTABEL 

 
I  BEGINSELEN 
Art. 1  Naam en rechtsvorm 
Art. 2 Doel van de dienstverlenende vereniging 
Art. 2Bis Dienstverlening 
Art. 3  Definities 
Art. 4  Zetel van de dienstverlenende vereniging 
Art. 5  Duur van de dienstverlenende vereniging 
 
 
II  DEELNEMERS EN KAPITAAL 
Art. 6 Deelnemers 
Art. 7 Samenstelling van het kapitaal - aandelen 
Art. 8  Overdracht van aandelen 
Art. 9 Uitgifte en bepaling van het aantal A-aandelen   
Art. 10 Verdere bepalingen inzake wijzigingen in het deelnemersbestand en in het kapitaal 
Art. 11 Kapitaalsverhoging en kapitaalsvermindering 
 
 
III  RAAD VAN BESTUUR 
Art. 12 Samenstelling 
Art. 13 Bepalingen van de bestuurders 
Art. 14 Vacante mandaten 
Art. 15 Aanstelling van de voorzitter en de ondervoorzitter 
Art. 16 Voorzitterschap, secretariaat van de vergaderingen en dagelijks bestuur 
Art. 17 Tijdelijke waarneming van het voorzitterschap 
Art. 18 Verbodsbepalingen met betrekking tot de bestuurders 
Art. 19 Bevoegdheden en aansprakelijkheid van de raad van bestuur 
Art. 20  Samenroeping van de raad van bestuur 
Art. 21 Geldige beraadslaging door de raad van bestuur 
Art. 22 Geldige beslissingen door de raad van bestuur 
 
 
IV  COMMISSARIS (LID IBR) 
Art. 23 Commissaris 
 
 
V  REGIONALE ADVIESCOMITES VOOR SERVICES 
Art. 24 Samenstelling 
Art. 25 Aanstelling van de leden, van de voorzitter en de ondervoorzitters van de regionale  adviescomités 

voor services 
Art. 26 Bevoegdheden van de regionale adviescomités voor services 
Art. 27 Samenroeping en werking van de regionale adviescomités voor services 
 
 
VI  DIRECTIECOMITE 
Art. 28 Samenstelling en werking van het directiecomité 
 
 
VII  ALGEMENE BEPALINGEN 
Art. 29  Duur van de mandaten 
Art. 30 Anciënniteit in de dienstverlenende vereniging 
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VIII  ALGEMENE VERGADERING 
Art. 31 Samenstelling 
Art. 32 Bijeenkomst van de algemene jaarvergadering 
Art. 33 Samenroeping van de algemene vergadering 
Art. 34  Verdeling van de stemmen 
Art. 35 Geldige beslissingen door de algemene vergadering 
Art. 36 Bijzondere algemene vergadering 
Art. 37 Algemene vergadering : notulen 
 
 
IX  INVENTARIS – BALANS – RESULTAAT EN WINSTVERDELING 
Art. 38 Wijze van boekhouding 
Art. 39 Batig en nadelig saldo 
 
 
X  VERLENGING – UITSLUITING – VERVROEGDE ONTBINDING – VEREFFENING 
Art. 40 Verlenging – vervroegde ontbinding 
Art. 41 Uitsluiting 
Art. 42  Uitsluiting – schadevergoeding 
Art. 43 Uitsluiting – college van experten – modaliteiten inzake waardebepaling en tijdstip van overname 
Art. 44 Ontbinding en vereffening van de dienstverlenende vereniging 
 
BIJLAGEN 
1 Lijst van de deelnemers en de regio waartoe ze behoren 

2 Lijst van de deelnemers met vermelding van het aantal aandelen per deelnemer 

3 Dienstverlening per deelnemer  
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TITEL I : BEGINSELEN 

Artikel 1 :    Naam en rechtsvorm 

De vereniging is een dienstverlenende vereniging. 
 
Haar naam luidt "Tussengemeentelijke Maatschappij voor Services", afgekort tot "TMVS", en wordt hierna aan-
geduid onder de benaming "de dienstverlenende vereniging". 
 
De dienstverlenende vereniging is onderworpen aan het Vlaams decreet van 6 juli 2001 houdende de interge-
meentelijke samenwerking, hierna genoemd “het decreet”, aan het artikel 92 bis § 2, d van de bijzondere wet 
van 8 augustus 1980 tot hervorming van de instellingen en aan het samenwerkingsakkoord van 13 februari 
2014 tussen het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest betreffende de 
gewestgrensoverschrijdende intercommunales. 

 
Zij is een publiekrechtelijke rechtspersoon met een rechtsvorm waarvan de kenmerken vastgesteld zijn volgens 
de bepalingen van het decreet. 
 
In overeenstemming met de bepalingen van het decreet kan ze deelnemen in publiekrechtelijke en privaat-
rechtelijke rechtspersonen die zelf niet de rechtsvorm van dienstverlenende en opdrachthoudende verenigin-
gen hebben aangenomen. Ongeacht haar doelstellingen hebben haar verbintenissen geen handelskarakter. 
 
Voor al wat niet uitdrukkelijk geregeld is door het decreet zijn op de dienstverlenende vereniging de bepa-
lingen van toepassing van het Wetboek van Vennootschappen die gelden voor de vennootschapsvorm van de 
coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, rechtens toegelaten afwijkingen in de huidige sta-
tuten onverlet gelaten. 
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Artikel 2 :    Doel van de dienstverlenende vereniging 

De  dienstverlenende vereniging heeft tot doel de studie, de organisatie en de promotie van ondersteunende 

diensten op het vlak van logistiek, projectorganisatie, aankoop, facility management, HRM, infrastructuurma-

nagement, ICT, service management en de uitvoering ervan ten behoeve van de deelnemers. 

 

De deelnemers hebben de mogelijkheid om via een systeem van dienstverlening beroep te doen op de vereni-

ging. Een lijst met een overzicht van de aard en de duur van de dienstverlening die door de deelnemers aan de 

vereniging is toevertrouwd, wordt bijgehouden op de zetel van de vereniging. 

 

De dienstverlenende vereniging mag alle verrichtingen stellen en deelnemen aan alle bedrijvigheden die recht-

streeks met haar doel verband houden of de verwezenlijking van haar doel ondersteunen.  

 

De dienstverlenende vereniging mag dit doel mede verwezenlijken door samen te werken met derden, zowel 

door het afsluiten van overeenkomsten als overeenkomstig artikel 78 en artikel 4 van het decreet door deel-

name in andere rechtspersonen die zelf niet deze rechtsvorm hebben aangenomen, voor zover het maatschap-

pelijk doel van deze rechtspersonen overeenstemt met de eigen doelstellingen. 
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Artikel 2Bis :   Dienstverlening 
 
De dienstverlening wordt verstrekt op kostendelende basis, dit wil zeggen dat de deelnemers aan de dienstver-

lenende vereniging enkel hun aandeel in de individuele en gezamenlijke uitgaven en kosten, verbonden aan de 

geleverde diensten, betalen. 

De gemeenteraden van de deelnemende gemeenten of de raden van de overige publiekrechtelijke deelnemers 

beslissen over de toetreding; het college van burgemeester en schepenen of het orgaan van de overige pu-

bliekrechtelijke deelnemers dat instaat voor het dagelijks bestuur beslissen over de afgenomen dienstverle-

ning. 

 
De diensten die worden aangeboden aan de deelnemers, worden in bijlage 3 van de statuten opgesomd. 

 
Deze lijst wordt permanent bijgehouden door de raad van bestuur en jaarlijks met het oog op goedkeuring 

meegedeeld aan de algemene vergadering en door deze laatste definitief vastgelegd. 

 
Indien tijdens de uitvoering van de dienstverlening de dienstverlenende vereniging een zware fout begaat zal 

de deelnemer gerechtigd zijn om in eerste instantie een verwittiging te sturen. Onder zware fout wordt hierbij 

verstaan het systematisch niet-naleven van de uitvoeringsplanning die werd overeengekomen voor de deelop-

drachten waarvoor werd afgenomen. Indien binnen een termijn van drie maanden de zware fout niet hersteld 

is, wordt het geschil voorgelegd aan een arbitragecommissie waarvan de samenstelling wordt vastgelegd in een 

huishoudelijk reglement. De arbitragecommissie zal oordelen of de dienstverlening voor dat bepaald domein 

door de betreffende deelnemer vroegtijdig kan worden opgezegd. 

  

Vervolg zittin van 25 april 2017

Bijlage om te worden gevoegd bij punt 4 van de agenda

Dit is een rechtsgeldig elektronisch ondertekend document van 75 blz. Verifieer de geldigheid ervan met code 4931-9337-5451-9332 op www.verifieer.be.



ONTWERP 
 
 

11.01.2017 8 

Artikel 3 :    Definities 

In de onderhavige statuten verstaat men onder : 
 
1. “regio’s”  
 De krachtens artikel 6 van de statuten bepaalde geografische entiteiten ter zake de services. De regio 1 

omvat de deelnemers uit de provincies Oost- en West-Vlaanderen; de regio 2 omvat de deelnemers uit de 
andere provincies. 

 
2.  “deelnemer”  

De deelnemers in de dienstverlenende vereniging zijn alle publieke rechtspersonen zoals bedoeld in arti-
kel 10 van het decreet. De provincies zijn uitgetreden uiterlijk op 31 december 2018. 
 

3.  “decreet” 
Vlaams decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking (inclusief de latere wijzi-
gingen). 
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Artikel 4 :    Zetel van de dienstverlenende vereniging 

De maatschappelijke zetel van de dienstverlenende vereniging is gevestigd te 9000 Gent, Botermarkt 1. 
 
De algemene vergadering heeft, binnen de perken van de wetgeving ter zake, de bevoegdheid de zetel te ver-
plaatsen, binnen het Vlaamse Gewest. Dit maakt het voorwerp uit van een statutenwijziging. 
 
De dienstverlenende vereniging mag buiten haar zetel één of meer exploitatiezetels oprichten. 
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Artikel 5 :    Duur van de dienstverlenende vereniging 

De duur van de dienstverlenende vereniging is vastgesteld op achttien jaar, beginnend op ………………….. 2017. 
 
Overeenkomstig artikel 35 van het decreet kan de dienstverlenende vereniging na afloop van de statutair be-
paalde duur opeenvolgende keren verlengd worden voor een termijn die telkens niet langer mag zijn dan acht-
tien jaar. 
 
Verbintenissen voor een duur die haar bestaanstermijn overschrijdt, mag de dienstverlenende vereniging 
slechts aangaan in zoverre ze alle passende maatregelen treft opdat die verbintenissen zouden worden nage-
komen.  De uitoefening van het recht van een deelnemer om niet aan de verlenging deel te nemen, laat de na-
leving van de door hem aangegane contractuele verbintenissen onverkort bestaan, maar mag voor het overige 
niet meebrengen dat een schadevergoeding verschuldigd is; voor het overige zijn de voorlaatste en laatste le-
den van artikel 37 van het decreet toepasselijk.   
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TITEL II : DEELNEMERS EN KAPITAAL 

Artikel 6 :    Deelnemers  

1.  De dienstverlenende vereniging is samengesteld uit : 
 

a. de deelnemers die voorkomen op de lijst die als bijlage 1 aan de huidige statuten is toegevoegd om 
er een wezenlijk deel van uit te maken; 

b.  de deelnemers die later zullen toetreden tot de dienstverlenende vereniging, mits toetredingsbeslis-
sing van de algemene vergadering. 

 De lijst van deelnemers in bijlage 1 wordt door de algemene vergadering in overeenstemming gebracht 
met haar besluiten inzake de toetreding of de uitsluiting. 

 
2.  Voor de deelnemers geldt de volgende indeling : 

a.  regio 1 
b.  regio 2 
 

De raad van bestuur beslist over de oprichting of herschikking van een regio. Opdat een geldige beslissing zou 
kunnen tot stand komen is de aanwezigheid of vertegenwoordiging van twee derden van de leden van de raad 
van bestuur vereist en dient het besluit twee derden van de aanwezige of vertegenwoordigde stemmen te be-
komen, alsmede twee derden van de stemmen uitgebracht door de aanwezige of vertegenwoordigde bestuur-
ders aangesteld op voordracht van de gemeenten. De zo genomen beslissing van de raad van bestuur dient 
door de eerstvolgende algemene vergadering goedgekeurd te worden zonder dat dit een wijziging van de sta-
tuten meebrengt. 
 
De bijlage 1 wordt bij elke toetreding of uitsluiting door de raad van bestuur voorlopig aangepast. Deze aanpas-
sing, inclusief de indeling van het totale werkingsgebied, wordt ter goedkeuring aan de eerstvolgende algeme-
ne vergadering voorgelegd en door deze laatste definitief vastgelegd zonder dat dit een wijziging van de statu-
ten meebrengt.  
 
De deelnemers zijn niet hoofdelijk aansprakelijk. Zij zijn slechts tot het beloop van hun inbreng aansprakelijk 
voor de maatschappelijke verbintenissen. 
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Artikel 7 :    Samenstelling van het kapitaal - aandelen 

Het kapitaal bestaat uit de inbrengen in speciën van de deelnemers en wordt vertegenwoordigd door A-
aandelen, uitgegeven en toegekend overeenkomstig artikel 9 van de statuten. 
 
Het vast gedeelte van het kapitaal dat volledig geplaatst is, bedraagt achttienduizend zeshonderd euro             
(€ 18 600). Elk daarmee overeenstemmend A-aandeel is ten minste tot beloop van één derde volgestort. Elk 
zulk aandeel moet volledig volstort zijn binnen de vijf jaar na oprichting van de dienstverlenende vereniging. 
 
De raad van bestuur stelt een lijst op met de nauwkeurige aanduiding van het aantal A-aandelen per deelnemer. 
Deze lijst vormt de bijlage 2 bij de statuten. Deze lijst wordt permanent bijgehouden door de raad van bestuur en 
jaarlijks met het oog op goedkeuring meegedeeld aan de algemene vergadering en door deze laatste definitief 
vastgelegd. Een wijziging ervan brengt geen wijziging van de statuten mee. 
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Artikel 8 :    Overdracht van aandelen 

De overdracht van aandelen kan enkel tot stand komen tussen deelnemers, zoals bedoeld in artikel 3.2 van de-
ze statuten, en tussen deelnemers en andere openbare besturen zoals bepaald in artikel 10 van het decreet. In 
dit laatste geval worden, mits een toetredingsbeslissing door de algemene vergadering, deze rechtspersonen 
door de overname van de aandelen deelnemer, onverminderd de mogelijkheid voor deze rechtspersonen om 
deelnemer te worden door inbreng conform deze statuten.  
 
De overdracht tussen individuele deelnemers onderling en tussen individuele deelnemers en de vereniging van 
gemeenten waarvan deze individuele deelnemers  geen deel uitmaken, is evenwel bijkomend onderworpen 
aan de goedkeuring door de raad van bestuur, onverminderd hetgeen bepaald werd in lid 1. 
 
De overdracht wordt vastgesteld door de raad van bestuur. De overdracht van de aandelen gaat gepaard met 
de gelijktijdige overgang van alle eraan gekoppelde rechten en plichten zoals vastgelegd in deze statuten. De 
raad van bestuur bepaalt de dag van inwerkingtreding van de overdracht van de aandelen. 
 
Bij een overdracht van aandelen in de zin van dit artikel, is de raad van bestuur bevoegd voor de aanpassing 
van de bij deze statuten gevoegde bijlagen. De zo aangepaste bijlage wordt jaarlijks met het oog op goedkeuring 
meegedeeld aan de algemene vergadering en door deze laatste definitief vastgelegd, zonder dat die wijzigingen 
een wijziging van de statuten meebrengen. 
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Artikel 9 :    Uitgifte van en bepaling van het aantal A-aandelen 

Iedere deelnemer, toegelaten voor de aanvullende diensten, is verplicht in te tekenen op A-aandelen. 
 
TMVW opdrachthoudende vereniging kan intekenen op een aantal A-aandelen bepaald door de raad van be-
stuur met inachtname dat TMVW opdrachthoudende vereniging minimum 10% van het maatschappelijk kapi-
taal dient te bezitten. De A-aandelen onderschreven door TMVW opdrachthoudende vereniging omvatten on-
der meer het vast gedeelte van het kapitaal. 
 
De A-aandelen worden bepaald op basis van het aantal inwoners op 1 januari van het jaar voorafgaand aan de 
toetreding waarbij één (1) aandeel wordt uitgegeven per vijfduizend (5.000) inwoners. De A-aandelen worden 
afgerond naar de lager gelegen eenheid met een minimum van één (1) aandeel. 
 
Deelnemers die geen gemeente en niet TMVW zijn, zijn verplicht in te tekenen op vijf (5) A-aandelen. Wanneer 
de omzetbijdrage van de betrokken deelnemer de mediaan overschrijdt, bedraagt dit tien (10) A-aandelen. 
 
De nominale waarde van een A-aandeel bedraagt duizend euro (€ 1 000). 
 
Alle aandelen worden voor minimaal één vierde volgestort op het moment van hun uitgifte. De raad van be-
stuur kan, na hiervan de deelnemers minstens één maand vooraf in kennis te hebben gesteld, besluiten tot ge-
hele of gedeeltelijke opvraging van het niet-gestorte bedrag. 
 
Wanneer de volstortingen op de door de raad van bestuur vastgestelde datum niet werden verricht, dan zal 
hierop van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling een interest zijn verschuldigd gelijk aan de wettelijke 
rentevoet verhoogd met één procentpunt. 

  

Vervolg zittin van 25 april 2017

Bijlage om te worden gevoegd bij punt 4 van de agenda

Dit is een rechtsgeldig elektronisch ondertekend document van 75 blz. Verifieer de geldigheid ervan met code 4931-9337-5451-9332 op www.verifieer.be.



ONTWERP 
 
 

11.01.2017 15 

Artikel 10 :     Verdere bepalingen inzake wijzigingen in het deelnemersbestand en in het kapitaal 

De deelnemers zijn niet gerechtigd op hun aandelen terugnemingen te doen behalve wanneer het aantal A-
aandelen afwijkt van hetgeen bepaald is in artikel 9. 
 
Ingevolge de bijzondere aard van de dienstverlenende vereniging kan een  deelnemer  slechts worden uitgesloten 
wegens behoorlijk vastgestelde ernstige niet-naleving van de verbintenissen ten opzichte van de dienstverlenende 
vereniging (in onderhavige statuten beschreven in artikel 41 en 42). De uitsluiting wordt op gemotiveerd voorstel 
van de raad van bestuur beslist door de algemene vergadering, volgens de voorwaarden voor het wijzigen van de 
statuten. De betrokken deelnemer neemt niet deel aan de stemming. 
 
Hij dient twaalf weken voor de algemene vergadering in kennis te zijn gesteld van het voorstel van de raad van be-
stuur, ten einde hem toe te laten zijn verweermiddelen te doen gelden, hetzij schriftelijk binnen de tien weken na-
dat een aangetekende brief met het gemotiveerde voorstel tot uitsluiting is verstuurd, hetzij mondeling ter zitting 
van de algemene vergadering. 
 
Artikel 370 van het Wetboek van Vennootschappen is toepasselijk voor zover er in het huidig artikel ten gunste van 
de deelnemer niet wordt van afgeweken. 
 
De gevolgen van de uitsluiting worden gelijk gesteld met de gevolgen van de niet deelneming aan de verlenging van 
de dienstverlenende vereniging, met dien verstande dat de algemene vergadering beslist wanneer de uitsluiting ef-
fectief wordt. 
 
De gevolgen van de uitsluiting worden gelijk gesteld met de gevolgen van de uittreding, met dien verstande dat de 
algemene vergadering beslist wanneer de uitsluiting effectief wordt.  
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Artikel 11 :    Kapitaalsverhoging en kapitaalsvermindering 

Het kapitaal van de dienstverlenende vereniging is veranderlijk wat het bedrag betreft dat het vaste gedeelte 
te boven gaat. Dat gedeelte van het kapitaal varieert ingevolge de toetreding of de uitsluiting van deelnemers, 
van de kapitaalsverhoging of de statutair toegelaten terugneming van of op de aandelen. 
 
Daarvoor is geen wijziging van de statuten vereist. 
 
De raad van bestuur kan besluiten tot een kapitaalsvermindering in het variabel kapitaal mits de deelnemers 
gelijk worden behandeld. 
 
De raad van bestuur kan eveneens een kapitaalsvermindering in het variabel kapitaal doorvoeren met het oog 
op het aanzuiveren van een geleden verlies of met het oog op het vormen van een reserve voor het dekken van 
een te voorzien verlies. Het kapitaal mag evenwel niet tot minder dan zijn vaste gedeelte worden terugge-
bracht. 

Vervolg zittin van 25 april 2017

Bijlage om te worden gevoegd bij punt 4 van de agenda

Dit is een rechtsgeldig elektronisch ondertekend document van 75 blz. Verifieer de geldigheid ervan met code 4931-9337-5451-9332 op www.verifieer.be.



ONTWERP 
 
 

11.01.2017 17 

TITEL III : RAAD VAN BESTUUR 

Artikel 12 :    Samenstelling 

De dienstverlenende vereniging wordt bestuurd door een raad van bestuur waarvan de leden op de hierna be-
paalde wijze aangesteld worden door de algemene vergadering: 
- elke deelnemer draagt één (1) lid voor; 

- per volledige schijf van 10 A-aandelen  wordt één (1) vertegenwoordiger toegevoegd met een maximum 

van drie (3).   

Onverminderd  wettelijke of decretale bepalingen die van toepassing zijn op de mandaten in een dienstverle-
nende vereniging, bestaat er onverenigbaarheid tussen het mandaat van bestuurder 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 gemeen-

schappen; 

- 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 (al dan niet op rust gestelde) werknemer van een privaat-

rechtelijke rechtspersoon die activiteiten uitoefent in dezelfde beleidsdomeinen als de dienstverlenende 

vereniging; 

- behoudens wat bepaald is in artikel 46, tweede lid van het decreet, werknemer van een deelnemend 

openbaar bestuur, of van een administratie die is belast met hetzij de uitoefening van het gewoon toe-

zicht op de lokale besturen, hetzij de uitoefening van een specifiek toezicht op grond van de doelstellin-

gen van de dienstverlenende vereniging. 

 

Niemand kan door meer dan één deelnemer worden voorgedragen of benoemd, noch mandaten gelijktijdig 
uitoefenen in de uitvoerende organen van meer dan drie dienstverlenende of opdrachthoudende verenigingen.  
De benoeming van de bestuurders gebeurt bij geheime stemming. 
 
Indien een voorgedragen kandidaat de gewone meerderheid van de stemmen in de schoot van de algemene 
vergadering niet bekomt, dan is een nieuwe voordracht van een  andere  kandidaat vereist. De  nieuwe  kandi-
daat-bestuurder woont als waarnemer de vergaderingen van de raad van bestuur bij tot de eerstvolgende al-
gemene vergadering waaraan de benoeming wordt voorgelegd. 
 
Aan de vergaderingen van de raad van bestuur wordt deelgenomen door één rechtstreeks door de gemeen-
telijke deelnemers aangeduide afgevaardigde als lid met raadgevende stem, per regio 1 en per regio 2. Dit ge-
meenteraadslid is verkozen op een lijst waarvan geen enkele verkozene deel uitmaakt van het college van bur-
gemeester en schepenen of aangesteld is als voorzitter van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn.  
 
Als criterium, per regio, voor de aanduiding geldt dat voor elke lijst die deelgenomen heeft aan de gemeente-
raadsverkiezingen in een deelnemende gemeente en die niet behoort tot de nieuwe bestuursmeerderheid van 
de betrokken gemeente, het totaal aantal stemmen bekomen in de officiële verkiezingsresultaten samengeteld 
en uitgedrukt wordt in procent van het totaal uitgebrachte stemmen in de betrokken gemeente. 
 
Op basis van deze percentages wordt een rangschikking van de betrokken gemeenten opgesteld. De gemeente 
met het hoogste percentage dient een lid met raadgevende stem aan te duiden. 
 
Wanneer deze gemeente uiterlijk op 1 maart van het jaar na de gemeenteraadsverkiezingen nalaat hierover te 
berichten en/of wanneer er op dat moment geen duidelijkheid zou zijn omtrent de afgevaardigde, verliest zij 
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de mogelijkheid om een lid voor te dragen en komt de volgende in de rangschikking voorziene deelnemende 
gemeente in aanmerking. Deze procedure wordt voortgezet totdat er een lid met raadgevende stem wordt 
aangeduid. 
 
De aanduiding van het lid met raadgevende stem geldt voor zes jaar. De algemene vergadering neemt op haar 
volgende bijeenkomst akte van deze aanduiding. 
 
  

Vervolg zittin van 25 april 2017

Bijlage om te worden gevoegd bij punt 4 van de agenda

Dit is een rechtsgeldig elektronisch ondertekend document van 75 blz. Verifieer de geldigheid ervan met code 4931-9337-5451-9332 op www.verifieer.be.



ONTWERP 
 
 

11.01.2017 19 

Artikel 13 :    Bepalingen van de bestuurders 

De bestuurders en de waarnemers mogen geen statutair of contractueel personeelslid van de dienstverlenende 
vereniging zijn, noch van de TMVW opdrachthoudende vereniging. 
 
De bestuurders zijn niet persoonlijk gebonden door de verbintenissen van de dienstverlenende vereniging. Zij zijn 
overeenkomstig het gemeen recht verantwoordelijk voor de vervulling van de taak die hun is opgedragen en ze zijn 
slechts aansprakelijk voor de tekortkomingen in de normale uitoefening van hun bestuur, ieder persoonlijk voor 
zichzelf en zonder enige hoofdelijkheid. 
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Artikel 14 :    Vacante mandaten 

In geval van vacature van een mandaat in de raad van bestuur, heeft deze het recht om hierin voorlopig te 
voorzien, mits eerbiediging van de beginselen aangegeven in artikel 12 van onderhavige statuten. Bij haar 
eerstvolgende bijeenkomst gaat de algemene vergadering over tot een definitieve benoeming, in voorkomend 
geval op voorstel van de deelnemer die de bestuurder, wiens mandaat vacant werd, heeft voorgedragen. De 
aldus benoemde bestuurder voltooit het mandaat van zijn voorganger. 
 
De invulling van een vacant mandaat vermeld onder artikel 12 gebeurt op voordracht van het betrokken regio-
naal adviescomité. 
 
Het ontslag van een bestuurder wordt bij aangetekend schrijven gericht aan de voorzitter van de raad van be-
stuur. 

  

Vervolg zittin van 25 april 2017

Bijlage om te worden gevoegd bij punt 4 van de agenda

Dit is een rechtsgeldig elektronisch ondertekend document van 75 blz. Verifieer de geldigheid ervan met code 4931-9337-5451-9332 op www.verifieer.be.



ONTWERP 
 
 

11.01.2017 21 

Artikel 15 :    Aanstelling van de voorzitter en de ondervoorzitter 

De raad van bestuur stelt onder zijn leden aan en dit op voorstel van de leden aangeduid namens en op voor-
dracht van de deelnemende gemeenten en die tevens gemeenteraadslid of burgemeester of schepen zijn: 
- een voorzitter; 
- een ondervoorzitter. 
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Artikel 16 :    Voorzitterschap, secretariaat van de vergaderingen en dagelijks bestuur 

De vergaderingen van de raad van bestuur worden voorgezeten door de voorzitter of, bij zijn afwezigheid, door de 
ondervoorzitter. 
 
Bij afwezigheid van de voorzitter en de ondervoorzitter wordt de vergadering van de raad van bestuur voorgezeten 
door de aanwezige bestuurder met de meeste anciënniteit in de dienstverlenende vereniging. 
 
De anciënniteit in de dienstverlenende vereniging wordt hierbij vastgesteld volgens de regels bepaald in artikel 30. 
 
De algemeen directeur van TMVW opdrachthoudende vereniging, of een daartoe door hem gedelegeerd perso-
neelslid van TMVW opdrachthoudende vereniging woont de vergaderingen van alle bestuurs- en adviesorganen 
van de dienstverlenende vereniging bij, zonder stemrecht. 
 
De raad van bestuur stelt een secretaris, en in voorkomend geval een plaatsvervanger, aan en bepaalt de duur van 
zijn mandaat, dat hernieuwbaar is. Deze secretaris (en de plaatsvervanger) mag geen lid zijn van de raad van be-
stuur, van een regionaal adviescomité, noch van het directiecomité. 
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Artikel 17 :    Tijdelijke waarneming van het voorzitterschap 

In geval van overlijden, ontslag of onbeschikbaarheid om een andere reden van de voorzitter wordt het voorzitter-
schap tijdelijk waargenomen door een bestuurder volgens dezelfde voorrangsregels als vermeld in artikel 16. 

Vervolg zittin van 25 april 2017

Bijlage om te worden gevoegd bij punt 4 van de agenda

Dit is een rechtsgeldig elektronisch ondertekend document van 75 blz. Verifieer de geldigheid ervan met code 4931-9337-5451-9332 op www.verifieer.be.



ONTWERP 
 
 

11.01.2017 24 

Artikel 18 :    Verbodsbepalingen met betrekking tot de bestuurders 

Het is elke bestuurder van de dienstverlenende vereniging verboden: 

1. aanwezig te zijn bij een beraadslaging of besluit over zaken waarbij hij een rechtstreeks belang heeft, of 
waarbij zijn bloed- of aanverwanten tot en met de vierde graad een persoonlijk en rechtstreeks belang 
hebben. Dit verbod strekt niet verder dan bloed- en aanverwanten tot de tweede graad, als het gaat om 
voordrachten van kandidaten, benoemingen, afzettingen en schorsingen; 

2. rechtstreeks of onrechtstreeks deel te nemen aan overeenkomsten die met de dienstverlenende vereni-
ging zijn gesloten; 

3. als advocaat, notaris of zaakwaarnemer op te treden in rechtsgedingen tegen de dienstverlenende vereni-
ging. Het is hemverboden, 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. op te treden als raadsman van een personeelslid in tuchtzaken. 
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Artikel 19 :    Bevoegdheden en aansprakelijkheid van de raad van bestuur 

De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheden tot het verrichten van alle daden van beheer of 
van beschikking die de dienstverlenende vereniging aanbelangen. 
 
Zijn bevoegdheid strekt zich uit over al wat niet door de wet of door de statuten aan de algemene vergadering, 
of het directiecomité voorbehouden wordt.  
 
Hij kan zich, in de materies die hij vaststelt, laten bijstaan. 
 
De raad van bestuur bepaalt welke bevoegdheden hij delegeert aan het directiecomité, en dit onverminderd de 
toepassing van artikel 27. 
 
Buiten de gevallen van bijzondere bevoegdheidsdelegaties, die enkel door de raad van bestuur verleend kunnen 
worden, worden de handelingen die voor de dienstverlenende vereniging bindend zijn, daaronder begrepen de 
rechtsvorderingen, zowel als eiseres als verweerster, geldig verricht door de voorzitter van de raad van bestuur of 
in voorkomend geval zijn plaatsvervanger, samen met de  gevolmachtigde.  
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Artikel 20 :    Samenroeping van de raad van bestuur 

De raad van bestuur vergadert op uitnodiging van zijn voorzitter of, bij diens ontstentenis, op uitnodiging van  
de ondervoorzitter. 
 
Op vraag van meer dan de helft van de leden is de voorzitter of, bij diens ontstentenis, één van de ondervoor-
zitters, ertoe gehouden de raad binnen de 14 dagen in vergadering bijeen te roepen. Weigert de voorzitter de 
raad bijeen te roepen of is hij belet zulks te doen, dan kan de raad worden bijeengeroepen op uitnodiging van 
de ondervoorzitter of van twee bestuurders. 
 
Behoudens gevallen van hoogdringendheid, worden de oproepingen gedaan tenminste zeven dagen voor de 
datum van de in het vooruitzicht gestelde bijeenkomst; zij vermelden de agenda. 
  

Vervolg zittin van 25 april 2017

Bijlage om te worden gevoegd bij punt 4 van de agenda

Dit is een rechtsgeldig elektronisch ondertekend document van 75 blz. Verifieer de geldigheid ervan met code 4931-9337-5451-9332 op www.verifieer.be.



ONTWERP 
 
 

11.01.2017 27 

Artikel 21 :    Geldige beraadslaging door de raad van bestuur 

De  raad van bestuur kan alleen dan geldig beraadslagen en besluiten wanneer tenminste de helft van de leden 
aanwezig of vertegenwoordigd is, zowel globaal als wat betreft de bestuurders uit de groep van de deelne-
mende gemeenten. 
 
De bestuurders kunnen een volmacht geven aan een andere bestuurder, behorende tot dezelfde groep. Een 
bestuurder mag niet meer dan één volmacht dragen. De volmacht mag enkel gegeven worden voor een welbe-
paalde, enkele vergadering. 
 
Bereikt de raad van bestuur niet het quorum om te kunnen beraadslagen en/of te besluiten, dan wordt hij bin-
nen de veertien dagen een tweede maal opgeroepen en kan hij, ongeacht het aantal aanwezige of vertegen-
woordigde bestuurders, geldig beraadslagen en besluiten over de punten die voor de tweede maal op de agen-
da werden ingeschreven. De oproepingsbrief voor deze bijeenkomst vermeldt de onderhavige bepalingen. 
 
De vergaderingen van de raad van bestuur zijn niet openbaar, behoudens wanneer de betrokkene in tuchtza-
ken erom verzoekt. 
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Artikel 22 :    Geldige beslissingen door de raad van bestuur 

Iedere bestuurder heeft recht op één stem. 
 
Een besluit is slechts geldig, indien het genomen wordt met de meerderheid van de stemmen der aanwezige of 
vertegenwoordigde bestuurders en met de meerderheid van de stemmen der bestuurders verkozen op voor-
dracht van de deelnemende gemeenten. De onthoudingen worden niet in aanmerking genomen voor het bere-
kenen van de voornoemde meerderheid. Bij staking van stemmen is een voorstel verworpen. 
 
De notulen van de bijeenkomsten van de raad van bestuur worden opgenomen in een speciaal register en on-
dertekend door de bestuurder die de bijeenkomst voorzit, evenals door minstens een andere bestuurder, door 
de bestuurders die dit wensen en door de secretaris. 
 
Een afschrift van het notulenontwerp wordt, binnen de dertig dagen volgend op de bedoelde bijeenkomst van 
de raad van bestuur, overgemaakt aan de bestuurders. 
 
Een lijst met een beknopte omschrijving van de besluiten wordt binnen twintig dagen na het nemen van het 
besluit verzonden aan de Vlaamse Regering.  Vanaf de dag van verzending aan de Vlaamse Regering wordt de 
lijst gedurende minstens twintig dagen ter inzage gelegd van het publiek. Dezelfde lijst wordt gepubliceerd op 
de website van de dienstverlenende vereniging. 
 
In het kader van bijzondere rapportering zoals enerzijds de besluiten van de vereniging betreffende de rechts-
positieregeling van het personeel bedoeld in artikel 69 van het decreet en anderzijds van de voorstellen van de 
raad van bestuur van de vereniging in verband met het saneringsplan bedoeld in artikel 68 van het decreet, 
worden binnen twintig dagen na het nemen van het besluit aan de Vlaamse regering een afschrift verzonden. 
 
De afschriften en uittreksels van de notulen van de raad van bestuur worden door de secretaris, of door twee 
bestuurders voor gelijkluidend afschrift ondertekend. 
 
De gedetailleerde notulen van de raad van bestuur met bijgevoegd het stemgedrag van de individuele leden en 
alle documenten waar in de notulen naar verwezen wordt, liggen ter inzage van de raadsleden op het secreta-
riaat van deelnemers. 
 
Op verzoek van een raadslid kan het deelnemende bestuur vragen om de notulen en alle stukken waarnaar in 
de notulen wordt verwezen, elektronisch ter beschikking te stellen. De dienstverlenende vereniging dient de 
gevraagde stukken elektronisch ter beschikking te stellen aan het deelnemende bestuur. Het deelnemende be-
stuur kan ze vervolgens aan het raadslid bezorgen. 
 
Dit artikel doet geen afbreuk aan de mogelijkheid van strafrechtelijke vervolging van de raadsleden wegens 
schending van het beroepsgeheim, overeenkomstig artikel 458 van het Strafwetboek (artikel 52, derde lid  van 
het decreet). 
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TITEL IV : COMMISSARIS (LID IBR) 

Artikel 23 :    Commissaris 

De verrichtingen van de dienstverlenende vereniging staan onder het toezicht van een commissaris of meerde-
re commissarissen aangeduid in de hoedanigheid van lid van het Instituut van Bedrijfsrevisoren en alle wetsbe-
palingen die zijn (hun) ambt en bevoegdheden regelen, zijn van toepassing.  
 
De algemene vergadering benoemt de commissarissen. Het mandaat heeft een looptijd van drie jaar.  
 
De commissarissen hebben een onbeperkt recht van toezicht en controle op de financiële toestand, op de jaar-
rekening en op de regelmatigheid, vanuit wettelijk oogpunt, van de verrichtingen weer te geven in de jaarreke-
ning van de dienstverlenende vereniging.  
 
Zij mogen inzage nemen, zonder ze te verplaatsen, van de boeken, de brieven, de notulen en, in het algemeen, 
van alle geschriften van de dienstverlenende vereniging.  
 
Elk jaar brengen de commissarissen verslag uit aan de algemene vergadering betreffende de uitoefening van 
hun opdracht. Zij vermelden hun vaststellingen en spreken zich uit, onder meer, over het feit dat de verrichtin-
gen weergegeven door de boekhouding in overeenstemming zijn met de wet en de statuten van de dienstver-
lenende vereniging. 
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TITEL V : REGIONALE ADVIESCOMITÉS VOOR SERVICES 

Artikel 24 :    Samenstelling 

Voor elke regio wordt een regionaal adviescomité voor services opgericht, waarvan de leden voorgedragen 
worden door de deelnemers van de betrokken regio volgens de hierna vermelde statutaire bepalingen. 
 
Voor de regionale adviescomités draagt elke deelnemer leden voor als volgt :  

1. Elke deelnemer draagt tenminste één (1) lid voor; 
2. Per volledige schijf van 10 A-aandelen wordt één (1) vertegenwoordiger toegevoegd met een 

maximum van drie (3). 

De leden van de regionale adviescomités worden aangesteld door de algemene vergadering. 
 
De leden mogen geen statutair of contractueel personeelslid zijn van de dienstverlenende vereniging, noch van 
de TMVW opdrachthoudende vereniging. 
 
De voordrachten moeten aan de raad van bestuur worden bekend gemaakt uiterlijk tien (10) kalenderdagen 
voorafgaand aan de algemene vergadering die over de aanstellingen te beslissen heeft. De raad van bestuur 
kan evenwel, bij beslissing die voor alle deelnemers gelijk geldt, van deze termijn afwijken. 
 
Ingeval van vacature van een mandaat in een regionaal adviescomité heeft de betrokken deelnemer voor wie 
het mandaat vacant is, het recht om een nieuw lid voor te dragen. Het betrokken regionaal adviescomité kan 
het voorgedragen nieuw lid voorlopig aanvaarden in afwachting van de definitieve aanstelling door de eerst-
volgende algemene vergadering. Het aldus aangestelde lid voltooit het mandaat van zijn voorganger. 
 
Deze bepaling geldt eveneens wanneer door toetreding een deelnemer recht heeft op een nieuw mandaat. 
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Artikel 25 :    Aanstelling van de leden, van de voorzitter en de ondervoorzitter van de regionale adviescomi-

tés voor services 

In geval van algehele vernieuwing van de gemeenteraden moet binnen de eerste drie maanden van het jaar 
volgend op dat van de gemeenteraadsverkiezingen, een algemene vergadering worden bijeengeroepen waarbij 
tot een algemene vervanging van de regionale adviescomités voor services wordt overgegaan. 
 
De buitengewone algemene vergadering bekrachtigt de regelmatige voordrachten bedoeld in artikel 24. 
 
Bij hun aanstelling wordt onder deze leden van elk regionaal adviescomité de voorzitter en ondervoorzitter van 
het regionaal adviescomité gekozen. 
 
Elk comité stelt eveneens een secretaris of in voorkomend geval een plaatsvervanger aan en bepaalt de duur 
van zijn mandaat, dat hernieuwbaar is. Deze secretaris (en de plaatsvervanger) mag geen lid zijn van de raad 
van bestuur, noch van enig regionaal adviescomité of het directiecomité. 
 
Ten titel van overgangsbepaling geschieden de in dit artikel bedoelde werkzaamheden voor de eerste maal 
binnen de drie maanden nadat de raad van bestuur heeft beslist aangaande de oprichting van een regio. 
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Artikel 26 :    Bevoegdheden van de regionale adviescomités voor services 

De regionale adviescomités zijn verantwoordelijk voor adviezen betreffende alle verrichtingen binnen de do-
meinen (technische) exploitatie, uitbating en dienstverlening m.b.t. de activiteit services. 
 
Bovendien verleent het betrokken regionaal adviescomité  advies inzake wijzigingen m.b.t. de reglementen, inzon-
derheid de financieringsreglementen, technische en commerciële voorwaarden. 
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Artikel 27 :    Samenroeping en werking van de regionale adviescomités voor services 

De regionale adviescomités kunnen alleen geldig beraadslagen en besluiten wanneer tenminste de meerder-
heid van de leden tegenwoordig of vertegenwoordigd is, zowel globaal als in de groep van de deelnemende 
gemeenten. 
 
De leden kunnen elkaar binnen dezelfde groep volmacht geven. Een lid mag niet meer dan één volmacht dra-
gen. De volmacht mag enkel gegeven worden voor een welbepaalde, enkele vergadering. 
 
Bereiken de regionale adviescomités niet het quorum om te kunnen beraadslagen of besluiten, dan wordt bin-
nen de veertien dagen een nieuwe vergadering bijeengeroepen, die ongeacht het aantal tegenwoordige of ver-
tegenwoordigde leden, geldig kan beslissen over de punten die voor de tweede maal op de agenda zijn inge-
schreven. 
 
Ieder lid van de regionale adviescomités beschikt over één stem. 
 
Een advies is slechts geldig wanneer het wordt verleend met de vereiste meerderheid van stemmen. 
 
De regionale adviescomités vergaderen op uitnodiging van hun voorzitter of van hun ondervoorzitter. 
 
Op aanvraag van meer dan de helft van de leden is de voorzitter of, bij diens afwezigheid, de ondervoorzitter, 
ertoe gehouden het regionale adviescomité binnen de 14 dagen in vergadering bijeen te roepen. 
 
Weigert de voorzitter het regionale adviescomité bijeen te roepen of is hij belet zulks te doen, dan kan het re-
gionale adviescomité worden bijeengeroepen op uitnodiging van de ondervoorzitter of van twee leden van het 
regionale adviescomité. 
 
De vergaderingen van het regionale adviescomité worden voorgezeten door de voorzitter of bij zijn afwezig-
heid, door de  ondervoorzitter, of bij diens ontstentenis of afwezigheid, door het aanwezige lid met de meeste 
anciënniteit in de dienstverlenende vereniging. De anciënniteit in de dienstverlenende vereniging wordt hierbij 
vastgesteld volgens de regels bepaald in artikel 30. 
 
De vergaderingen zijn niet openbaar. 
 
De voorzitter van de raad van bestuur neemt van rechtswege deel aan de vergaderingen van de regionale ad-
viescomités. Indien hij belet is, mag hij zich laten vervangen door een ander lid uit de raad van bestuur. De 
voorzitter van de raad van bestuur of zijn vervanger beschikken enkel over een raadgevende stem. 
 
De bepalingen voorzien in artikel 12 en volgende met betrekking tot de werking van raad van bestuur en de be-
stuurders zijn, behoudens specifieke afwijking in deze titel, tevens van toepassing op de regionale adviescomi-
tés en haar leden. 
 
De notulen van de vergaderingen worden ondertekend door het lid dat de vergadering heeft voorgezeten, door 
de leden die dit wensen en door de secretaris. 
 
Een kopie van de notulen wordt, binnen de dertig dagen na goedkeuring ervan, gestuurd aan de deelnemers  
vertegenwoordigd in het betrokken regionale adviescomité. 
 
De gelijkluidende afschriften en de gelijkluidende uittreksels worden ondertekend door de secretaris. 
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TITEL VI : DIRECTIECOMITE 

Artikel 28 :    Samenstelling en werking van het directiecomité 

1. De raad van bestuur richt een directiecomité op, waaraan hij de bevoegdheden overdraagt om de uitvoering 
van de besluiten van de raad van bestuur te verzekeren, de werkzaamheden van de raad voor te bereiden en 
het dagelijks bestuur waar te nemen. 

 
2.  Het directiecomité bestaat, behoudens uit de voorzitter van de raad van bestuur, lid van rechtswege, uit: de 

voorzitters en ondervoorzitters van de regionale adviescomités, die geacht worden hiertoe door deze comi-
tés te zijn voorgedragen en die in hun mandaat door de raad van bestuur hiertoe worden bevestigd; worden 
de voorzitter en/of ondervoorzitter van een regionaal adviescomité niet door de raad van bestuur bevestigd, 
dan is het desbetreffende regionale adviescomité gerechtigd een nieuwe andersluidende voordracht te 
doen. 
De voorzitter van de raad van bestuur is  voorzitter van het directiecomité en heeft bij staking van de stem-
men een doorslaggevende stem. 

 
Het directiecomité kan één of meerdere ondervoorzitters aanstellen. 

 
3. Het directiecomité vergadert op uitnodiging van zijn voorzitter of, bij ontstentenis daarvan, op uitnodiging 

van één van de ondervoorzitters en wordt voorgezeten overeenkomstig de regels met betrekking tot de raad 
van bestuur. 

 
4.  Het directiecomité kan alleen dan geldig beraadslagen en besluiten indien de meerderheid van de leden 

aanwezig of vertegenwoordigd is,  globaal en in de groep van deelnemende gemeenten. Elk lid mag zich 
schriftelijk voor een welbepaalde,  enkele vergadering laten vertegenwoordigen door een lid van dezelfde 
groep. Een lid kan niet meer dan één volmacht dragen. 

 
 De algemeen directeur van TMVW opdrachthoudende vereniging, of een daartoe door hem gedelegeerd per-

soneelslid van TMVW opdrachthoudende vereniging,   woont de vergaderingen van alle bestuurs- en advies-
organen van de dienstverlenende vereniging bij zonder stemrecht. 

 
5. Het directiecomité geeft binnen de kortst mogelijke termijn aan de raad van bestuur melding van en re-

kenschap over haar besluiten. 
 
6. De notulen van het directiecomité worden opgenomen in een speciaal register en ondertekend door het 

lid van het directiecomité dat de vergadering voorzit door de leden die dit wensen en door de secretaris. 
 

Een afschrift van het notulenontwerp wordt binnen de dertig dagen, volgend op de bedoelde vergadering, 
aan de leden van het directiecomité overgemaakt. 

 
De afschriften en uittreksels van de notulen van het directiecomité worden door de secretaris, of door twee 
bestuurders van de raad van bestuur voor gelijkluidend ondertekend. 

 
Een lijst met een beknopte omschrijving van de besluiten wordt binnen de twintig dagen na het nemen van 
het besluit verzonden aan de Vlaamse Regering. Vanaf de dag van de verzending aan de Vlaamse Regering 
wordt de lijst gedurende minstens twintig dagen ter inzage gelegd van het publiek. Dezelfde lijst wordt ge-
publiceerd op de website van de dienstverlenende vereniging.  

 
7. De raad van bestuur mag aan het directiecomité elke opdracht toevertrouwen die hij nuttig oordeelt. Het 

directiecomité mag de raad van bestuur elke suggestie voorleggen die het opportuun acht. 
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TITEL VII : ALGEMENE BEPALINGEN 

Artikel 29 :    Duur van de mandaten 

Alle mandaten in de raad van bestuur, de regionale adviescomités en het directiecomité hebben een looptijd van 
zes (6) jaar. Bij een eerste installatie van een regionaal adviescomité is de looptijd van het mandaat beperkt tot de 
nog lopende periode tot aan het vervallen ervan bedoeld in de vierde alinea van dit artikel. 

 
Alle mandaten zijn hernieuwbaar. 

 
Nochtans zijn van rechtswege ontslagnemend, de leden van de raad van bestuur, de  regionale adviescomités en 
het directiecomité die niet meer het vertrouwen genieten van de deelnemers  die hen benoemd hebben of van het 
bestuur dat hun aanstelling heeft voorgedragen. Dat zulks het geval is wordt door de desbetreffende deelnemer bij 
aangetekend schrijven, waarbij een voor eensluidend verklaard afschrift van de beslissing gevoegd is, gemeld aan 
de voorzitter van de raad van bestuur. Deze laatste geeft van de voornoemde omstandigheid onverwijld kennis aan 
het betrokken lid, aan de raad van bestuur, en in voorkomend geval aan het ander betrokken orgaan, dat daarvan 
akte neemt. 

 
Het mandaat van het betrokken lid bij de dienstverlenende vereniging eindigt op het ogenblik van de hiervoor ge-
noemde beslissing. 

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

in geval van algehele vernieuwing van de gemeenteraden. In dit geval moet binnen de eerste drie maanden van 

het jaar volgend op dat van de gemeenteraadsverkiezingen, een algemene vergadering worden bijeengeroepen 

waarbij tot een algehele vervanging van de raad van bestuur wordt overgegaan, voor zover de raden van de deel-

nemers die de voordracht moeten doen, reeds in hun nieuwe samenstelling vergaderd hebben. Is dat niet het ge-

val, dan worden de betrokken nieuwe bestuurders benoemd door de jaarvergadering die tevens kwijting verleent 

aan de bestuurders die het voorgaande boekjaar in functie waren en die tot dan de verantwoordelijkheid blijven 

dragen. 

 

Buiten de hierboven vermelde gevallen :  

- worden de mandatarissen die aangesteld zijn door of op voordracht van de gemeenten van rechtswege als 

ontslagnemend beschouwd van zodra ze geen deel meer uitmaken van de gemeenteraad om enige andere 

reden dan de vernieuwing van de gemeenteraden; 

- worden de mandatarissen die aangesteld zijn door of op voordracht van de provincies van rechtswege als ont-

slagnemend beschouwd van zodra ze geen deel meer uitmaken van de provincieraad om enige andere reden 

dan de vernieuwing van de provincieraad; 

- worden de mandatarissen die aangesteld zijn door of op voordracht van publieke deelnemers, andere dan 

gemeenten of provincies, van rechtswege als ontslagnemend beschouwd van zodra ze geen deel meer uitma-

ken van de raad van bestuur van de deelnemer om enige andere reden dan de vernieuwing van de raad van 

bestuur. 

 
De algemene vergadering bepaalt het presentiegeld  en de andere vergoedingen waarop de leden van de bestuurs- 

en adviesorganen van de dienstverlenende vereniging aanspraak kunnen maken. 

  

Vervolg zittin van 25 april 2017

Bijlage om te worden gevoegd bij punt 4 van de agenda

Dit is een rechtsgeldig elektronisch ondertekend document van 75 blz. Verifieer de geldigheid ervan met code 4931-9337-5451-9332 op www.verifieer.be.



ONTWERP 
 
 

11.01.2017 36 

Artikel 30 :    Anciënniteit in de dienstverlenende vereniging 

De ranglijst inzake anciënniteit in de dienstverlenende vereniging wordt opgemaakt naar de dienstouderdom in 
de dienstverlenende vereniging te rekenen van de dag van de eerste ambtsaanvaarding van elke mandataris. 
 
Als datum van hun eerste ambtsaanvaarding geldt de datum sedert dewelke zij ononderbroken een mandaat in 
de dienstverlenende vereniging uitgeoefend hebben, hetzij als bestuurder, hetzij als lid van een regionaal ad-
viescomité, hetzij als lid van het directiecomité. 
 
Bij gelijke dienstouderdom wordt de rangorde vastgesteld volgens de leeftijd, waarbij de oudste in leeftijd 
voorgaat op de jongere. 
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TITEL VIII : ALGEMENE VERGADERING 

Artikel 31 :    Samenstelling 

De algemene vergadering is samengesteld uit de houders van de A- aandelen. Iedere vertegenwoordiger van deze 
houders moet drager zijn van een geldige volmacht. 
 
De vertegenwoordiger(s) in de algemene vergadering wordt (worden) aangesteld voor de duur van de legisla-
tuur. De vaststelling van het (de) mandaat (mandaten) van deze vertegenwoordiger(s) in de algemene vergade-
ring wordt herhaald voor elke vergadering. 
 
Het raadsbesluit of de volmacht moet tenminste vijf dagen voor de vergadering op de zetel van de dienstverle-
nende vereniging worden ingediend. De voorzitter van de vergadering mag nochtans, bij besluit dat voor allen 
gelijk gelden zal, laattijdig ingediende volmachten aanvaarden. 
 
Laat een titularis van aandelen zich door verschillende lasthebbers vertegenwoordigen, dan moet de volmacht 
het aantal aandelen bepalen waarvoor iedere lasthebber aan de stemming zal deelnemen. 
 
Is daaromtrent niets bepaald, dan moeten de vertegenwoordigers van dezelfde deelnemer onder elkaar de 
stemmen verdelen waarop de deelnemer recht heeft, en dit op evenredige wijze, waarbij de stemmen, die het 
ondeelbaar overschot vormen, één voor één worden toegekend tot uitputting ervan volgens de ouderdom van 
de vertegenwoordigers. 
 
De vertegenwoordigers dienen door de gemeenteraad aangeduid te worden onder de gemeenteraadsleden, de 
burgemeester en de schepenen van de gemeente behalve in het geval van een deelnemer die geen gemeente 
is, in welk geval de vertegenwoordigers aan te duiden zijn door het daartoe wettelijk of statutair bevoegde or-
gaan van deze deelnemer. 
 
De bestuurders, de leden van de regionale adviescomités en de leden van het directiecomité kunnen geen vol-
machtdrager zijn voor de algemene vergadering. 
 
De vertegenwoordigers van de deelnemers op de algemene vergadering kunnen geen volmachten verlenen. Voor 
hen gelden dezelfde onverenigbaarheden als voor de bestuurders. 
 
De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur, of, bij zijn afwezigheid 
door een lid van de raad van bestuur in volgorde zoals aangeduid in artikel 16. 
 
De voorzitter stelt een bureau samen, bestaande uit de voorzitter, twee stemopnemers en een secretaris. 
 
De algemeen directeur van TMVW opdrachthoudende vereniging woont de algemene vergadering bij zonder stem-
recht. 
 
De zittingen van de algemene vergadering zijn openbaar. 
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Artikel 32 :    Bijeenkomst van de algemene vergadering 

De jaarvergadering komt elk jaar samen de derde vrijdag volgend op de eerste juni, op het uur en de plaats vermeld 
in de oproepingsbrief. Bij ontstentenis van oproeping, komt zij van rechtswege samen in de zetel van de dienstver-
lenende vereniging te 17 uur, op de vermelde dag. 
 
Is de vastgestelde dag een feestdag, dan zal de vergadering de dag voor de bovenvermelde datum gehouden wor-
den. 
 
De jaarvergadering hoort het jaarverslag van de raad van bestuur en het verslag van de commissarissen (lid IBR). 
 
De jaarvergadering spreekt zich onder meer uit over de jaarrekening en de bestemming van het resultaat. 
 
Artikel 412 van het Wetboek van Vennootschappen is van toepassing. 
 
Zij doet uitspraak bij afzonderlijke stemming, over de kwijting te verlenen aan de bestuurders, de leden van de re-
gionale adviescomités wat hun  adviezen aangaat en de commissarissen (lid IBR) voor de uitvoering van hun man-
daten. 
 
De raad van bestuur legt aan de jaarvergadering, die plaatsvindt in de loop van het eerste werkingsjaar na het 
jaar waarin verkiezingen voor de algehele hernieuwing van de gemeenteraden worden georganiseerd, een eva-
luatierapport voor over de werking van de dienstverlenende vereniging. Dat rapport bevat een nieuw onder-
nemingsplan voor de komende zes jaar of een gemotiveerd voorstel het samenwerkingsverband te beëindigen 
met inachtneming van de statutair bepaalde rechten van de deelnemers. 
 
Alle deelnemers ontvangen dit rapport uiterlijk zes weken voor de datum van de jaarvergadering en bepalen 
het mandaat van hun vertegenwoordiger. 
 
Alle toetredingen en uitbreidingen van de deelnemers worden definitief aanvaard door de algemene vergade-
ring. 
 
De toetreding kan niet plaatsvinden in de loop van het jaar waarin verkiezingen voor een algehele vernieuwing 
van de gemeenteraden en provincieraden worden georganiseerd. Aan een toetreding kan geen terugwerkende 
kracht worden verleend. De toetreding van een gemeente of een provincie tot de dienstverlenende vereniging, 
is afhankelijk van een daartoe strekkende beslissing van de gemeenteraad of provincieraad op basis van een 
onderzoek, eventueel vergelijkend in de mate dat er zich verschillende beheersvormen reëel aanbieden.  
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Artikel 33 :    Samenroeping van de algemene vergadering 

De uitnodiging tot het bijwonen van een algemene vergadering wordt uitsluitend verricht per aangetekende zen-
ding, geadresseerd aan de deelnemers tenminste, en tenzij anders bepaald in het decreet,  dertig kalenderdagen 
voor de vergadering en, wordt de vergadering bijeengeroepen door de raad van bestuur, ondertekend door de 
voorzitter en in voorkomend geval door de bijzonder gevolmachtigde. Ingeval van weigering of belet wordt gehan-
deld overeenkomstig artikel 20 van de statuten. 
 
De oproeping bevat de agenda en de door de wet voorgeschreven documenten. 
 
Ten laatste vijftien dagen voor de datum van de bijeenkomst, dienen, op verzoek van minstens twee deelnemers, 
die samen houder zijn van tenminste één vijfde van de A-aandelen bijkomende punten op de agenda te worden in-
geschreven. De aanvullende agenda en de documentatie die er verband mee houdt, wordt binnen de acht dagen 
aan alle deelnemers toegezonden. In geval van hoogdringendheid worden deze termijnen respectievelijk acht en 
drie dagen. 
 
De raad van bestuur en de commissaris (lid IBR)  kunnen de algemene vergadering in bijzondere of buitengewone 
zitting bijeenroepen. De raad van bestuur moet ze bijeenroepen op verzoek van minstens twee deelnemers die 
samen houder zijn van tenminste één vijfde van de A-aandelen en dit binnen de zes weken die volgen op dit ver-
zoek. 
 
De raad van bestuur moet de algemene vergadering ook bijeenroepen om verslag uit te brengen, te beraadsla-
gen en te besluiten over het door de raad van bestuur opgesteld saneringsplan indien het netto-actief, ingevol-
ge een geleden verlies, gedaald is tot een bedrag dat kleiner is dan de helft van het vast gedeelte van het kapi-
taal en dit binnen de zestig kalenderdagen, te rekenen vanaf de vaststelling van het verlies. 
 
De raad van bestuur verantwoordt zijn voorstellen in dit saneringsplan dat uiterlijk drie weken voor de algeme-
ne 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. Binnen de 
twintig dagen na het nemen van het besluit wordt een afschrift van de voorstellen van de raad van bestuur van 
de dienstverlenende vereniging in verband met het saneringsplan naar de Vlaamse Regering verzonden. 
 
De algemene vergadering beslist onder de voorwaarden van het decreet over een statutenwijziging in een bui-
tengewone algemene vergadering. 
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Artikel 34 :    Verdeling van de stemmen 

Ieder aandeel geeft recht op één stem. 
 
Het aantal leden dat elke gemeente kan afvaardigen om te zetelen in de algemene vergadering wordt bepaald door 
twee criteria: de bevolkingscijfers en de kapitaalinbreng. De verdeelsleutel wordt bepaald als volgt: elke gemeente 
duidt een effectief lid aan en een plaatsvervanger aan en: 
- gemeenten die meer dan 75.000 inwoners tellen kunnen een bijkomende effectieve vertegenwoordiger aan-

duiden 

- gemeenten die meer dan 15 aandelen hebben kunnen een bijkomende effectieve vertegenwoordiger afvaar-

digen. 

Het aantal leden dat elke deelnemer, andere dan een gemeente, kan afvaardigen om te zetelen in de algemene 
vergadering is als volgt bepaald: elke deelnemer, andere dan een gemeente, duidt een effectief lid aan en een 
plaatsvervanger. Deelnemers die meer dan 15 aandelen hebben kunnen een bijkomende effectieve vertegen-
woordiger afvaardigen. 
 
De deelnemende gemeenten beschikken steeds over de meerderheid van de stemmen en geen enkele deel-
nemer kan beschikken over een aantal stemmen dat hoger ligt dan de helft van het totale aantal statutair be-
paalde stemmen. 
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Artikel 35 :    Geldige beslissingen door de algemene vergadering 

De algemene vergadering kan slechts beraadslagen en besluiten indien  de meerderheid van het aantal stemge-
rechtigde aandelen, zowel globaal als in de groep van de deelnemende gemeenten vertegenwoordigd zijn en over 
de op de agenda geplaatste punten. 
 
Is de vergadering niet talrijk genoeg om te beraadslagen en te besluiten, dan zal een nieuwe vergadering dringend 
worden samengeroepen met dezelfde agenda. Zij zal moeten plaatsvinden binnen de vijfenveertig kalenderdagen. 
De uitnodiging tot het bijwonen van deze tweede vergadering wordt tenminste dertig kalenderdagen vooraf aan de 
deelnemers geadresseerd. Zij mag beraadslagen en besluiten welke ook de vertegenwoordiging van de deelnemers 
is en onverminderd de toepassing van het decreet. 
Deze bepaling geldt niet voor statutenwijzigingen. In voorkomend geval neemt de oproepingsbrief onderhavige be-
palingen over. 
 
Een besluit is slechts geldig wanneer het genomen wordt met de decretale vereiste meerderheid van alle geldig 
uitgebrachte stemmen en met de decretale vereiste meerderheid van de stemmen uitgebracht door de afgevaar-
digden van de deelnemende gemeenten. 
 
De decretale vereiste meerderheid is de gewone meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen, behalve voor 
het wijzigen in de statuten en in de door het decreet bedoelde bijlagen waarvoor de goedkeuring van drie vierden 
van deze stemmen is vereist, zowel voor het geheel van de geldig uitgebrachte stemmen, als voor de geldig uitge-
brachte stemmen van de vertegenwoordigde gemeenten en op voorwaarde dat de gewone meerderheid van het 
aantal deelnemende gemeenten haar instemming betuigt. 
 
Over iedere wijziging van de statuten moet in de bestuursraden worden beraadslaagd en beslist. Te dien einde 
wordt door de raad van bestuur het ontwerp aan de deelnemers meegedeeld negentig dagen voor de algemene 
vergadering. Aan de aangesloten deelnemers wordt een rappel gestuurd gelijktijdig met de oproepingsbrief. Deze 
documenten vermelden de bepalingen van onderhavige alinea. Elke deelnemer die zijn standpunt niet tijdig heeft 
genomen en meegedeeld, wordt geacht zich te onthouden. De onthouding bepaalt het mandaat van hun verte-
genwoordiger(s) op de algemene vergadering. 
 
De algemene vergadering  neemt  een huishoudelijk reglement aan met betrekking tot haar werking. Tenzij dit in 
het huishoudelijk reglement is opgenomen, bepaalt de raad van bestuur de wijze waarop het stemrecht op de al-
gemene vergadering wordt uitgeoefend. 
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Artikel 36 :    Bijzondere algemene vergadering 

Afgezien van de algemene jaarvergadering wordt nog minstens één bijzondere algemene vergadering belegd in 
de loop van het laatste trimester van elk jaar om een bespreking te wijden aan de te ontwikkelen activiteiten, 
de te volgen strategie en de door de raad van bestuur opgestelde begroting voor het volgende boekjaar. 
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Artikel 37 :    Algemene vergadering : notulen 

De notulen van de algemene vergadering worden opgesteld door de secretaris. Ze worden ondertekend door de 
leden van het bureau en door de vertegenwoordigers van de deelnemers die zulks verlangen. 
 
Afschriften van of uittreksels uit de notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de secretaris 
van de raad van bestuur of zijn plaatsvervanger. 
 
De notulen van de algemene vergadering worden in een bijzonder register vastgelegd, ondertekend door de 
leden van het bureau en door de vertegenwoordigers van de deelnemers die het verlangen. Zij worden binnen 
een termijn van dertig dagen na de algemene vergadering aan de deelnemers toegezonden. 
 
Een lijst met een beknopte omschrijving van de besluiten wordt binnen de twintig dagen na het nemen van het 
besluit verzonden aan de Vlaamse Regering. Vanaf de dag van de verzending aan de Vlaamse Regering wordt 
de lijst gedurende minstens twintig dagen ter inzage gelegd van het publiek. Dezelfde lijst wordt gepubliceerd 
op de website van de dienstverlenende vereniging.  
 
De toezichthoudende overheid kan alle documenten en inlichtingen opvragen of die ter plaatse raadplegen. Ze 
bepaalt de informatiedrager en de vorm waarin de gegevens worden verstrekt. 
 
Een volledig gecoördineerde tekst van de statuten wordt neergelegd in de zetel van de dienstverlenende ver-
eniging, bij de toezichthoudende overheid, in de gemeentehuizen van de deelnemende gemeenten, in de pro-
vinciehuizen van de deelnemende provincies, evenals op de zetel van de overige deelnemers, binnen een ter-
mijn van dertig kalenderdagen na de ontvangst door de dienstverlenende vereniging van het goedkeuringsbe-
sluit of na het verstrijken van de termijn van negentig kalenderdagen waarover de toezichthoudende overheid 
beschikt om goedkeuring te verlenen. 
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TITEL IX : INVENTARIS - BALANS - RESULTAAT EN WINSTVERDELING 

Artikel 38 :    Wijze van boekhouding 

De boekhouding van de dienstverlenende vereniging wordt gevoerd overeenkomstig de wetgeving op de boekhou-
ding van de ondernemingen en met naleving van de richtlijnen die de daartoe bevoegde overheid in voorkomend 
geval uitvaardigt met betrekking tot de boekhoudkundige verrichtingen. 
 
Het boekjaar komt overeen met het burgerlijk jaar. Op 31 december van elk jaar sluit de raad van bestuur de reke-
ningen af en maakt hij de jaarrekening evenals het jaarverslag op. De jaarrekening bestaat uit de balans, de resulta-
tenrekening en de toelichtingen. 
 
Tenminste vijfenveertig dagen voor de jaarvergadering deelt de raad van bestuur het ontwerp van jaarrekening en 
het jaarverslag mee van aan de commissarissen (lid IBR). 
 
De commissarissen (lid IBR) brengen afzonderlijk verslag uit binnen veertien dagen na deze mededeling. 
 
Dertig dagen voor de jaarvergadering deelt de raad van bestuur aan de deelnemers de onder alinea 2 vermelde 
stukken mee, evenals de verslagen van de commissarissen (lid IBR). 
 
Dezelfde documenten worden elk jaar naar alle gemeenteraadsleden, provincieraadsleden en raadsleden van 
de aangesloten deelnemers gestuurd, binnen een termijn van een maand na de goedkeuring ervan door de 
jaarvergadering. 
 
 
  

Vervolg zittin van 25 april 2017

Bijlage om te worden gevoegd bij punt 4 van de agenda

Dit is een rechtsgeldig elektronisch ondertekend document van 75 blz. Verifieer de geldigheid ervan met code 4931-9337-5451-9332 op www.verifieer.be.



ONTWERP 
 
 

11.01.2017 45 

Artikel 39 :    Batig en nadelig saldo 

Het batig saldo van de resultatenrekening zal als volgt verdeeld worden : 

- 5% aan de wettelijke reserve, zoals de wet het voorschrijft ; deze voorafneming is niet meer verplicht wanneer 
dit reservefonds één tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt; 

- Omtrent het overige zal de algemene vergadering jaarlijks soeverein besluiten, mits inachtneming van de wet-
telijke bepalingen. 

 

De volstortte aandelen A worden wat het dividend betreft pro rata temporis vergoed. 
 
In het geval van een nadelig saldo zal de raad van bestuur, na de betrokken regionale adviescomités en het di-
rectiecomité te hebben gehoord, de nodige maatregelen treffen om dit nadelig saldo te dekken. 
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TITEL X : VERLENGING – UITSLUITING – VERVROEGDE ONTBINDING – VEREFFENING 

Artikel 40 :    Verlenging - Vervroegde ontbinding 

1. Na afloop van de statutair bepaalde duur kan de dienstverlenende vereniging opeenvolgende keren ver-

lengd 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 ver-
zoek gedragen wordt door een drievierde meerderheid van het aantal deelnemers, kan de laatste alge-
mene vergadering die het verstrijken van de duur voorafgaat, tot de verlenging beslissen met een drie-
vierde meerderheid van het aantal stemmen. De daartoe strekkende raadsbeslissingen worden bij het 
verslag van de algemene vergadering gevoegd en zijn gebaseerd op een onderzoek, eventueel vergelij-
kend in de mate dat er zich verschillende beheersvormen reëel aanbieden. 

 
Uiterlijk negentig kalenderdagen voor de algemene vergadering die beslist over de verlenging wordt de 
agenda door de raad van bestuur aan alle deelnemers toegezonden. 

 
De deelnemers die niet wensen te verlengen kunnen daartoe niet verplicht worden en houden op deel uit 
te maken van de 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 ge-
voegd bij het verslag van de algemene vergadering. Ze moeten de door hen aangegane contractuele ver-
bintenissen naleven, maar zijn voor het overige geen schadevergoeding verschuldigd. 
 
Punt 2 van huidig artikel in verband met de overname van het personeel is op hen van toepassing. 
 
Deelnemers die nalaten over de verlenging te beslissen of hun beslissing mee te delen, worden geacht 
verder deel uit te maken van de dienstverlenende vereniging. 

 
2. Op verzoek van drievierden van het aantal deelnemers, en aan de hand van de daartoe strekkende raads-

beslissingen, kan de algemene vergadering met een drievierde meerderheid van het aantal stemmen tot 
de vervroegde ontbinding van een dienstverlenende vereniging beslissen. 

 
Bij ontbinding krachtens het voorgaande lid of door het verstrijken van de statutair bepaalde duur die niet 
verlengd wordt, wijst de algemene vergadering die de ontbinding vaststelt, een beperkt college van veref-
fenaars aan op dezelfde wijze als bepaald is voor de bestuurders. Een beperkt college van vereffenaars 
kan samengesteld worden op dezelfde wijze als een directiecomité. Alle andere organen vervallen op het 
ogenblik van de ontbinding. 

 
Het voltallige personeel van de dienstverlenende vereniging, wordt overgenomen hetzij door de deelne-
mers, hetzij door de overnemers van de activiteit, in verhouding tot de kapitaalsinbreng of overeenkom-
stig de onderling bereikte akkoorden en zonder dat de personeelsleden door deze plicht tot overname 
gebonden zijn. 

 
Het personeel dat wordt overgenomen vormt een representatieve doorsnede van het effectief en dient  
te beantwoorden aan een representatief kwaliteitsprofiel dat vereist is voor de taken en opdrachten die 
door de overnemer dienen te worden uitgevoerd. 
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De nieuwe werkgever waarborgt de rechten die de dienstverlenende vereniging op het ogenblik van haar 
ontbinding, hetzij statutair, hetzij contractueel voor de werknemers vastgesteld had. Het door een ge-
meente overgenomen personeel komt, met behoud van zijn geldelijk statuut, minstens terecht in een 
overgangskader dat geen invloed heeft op de personeelsformatie en uitdovend is. 

Tijdens de bij de oprichting van een dienstverlenende vereniging vastgestelde duur, die achttien jaar niet 
mag overschrijden, is geen uittreding mogelijk. 

 
3. Indien de duur van een dienstverlenende vereniging verstrijkt in de loop van het jaar waarin de verkiezin-

gen voor een algehele vernieuwing van de gemeenteraden worden georganiseerd, wordt over de verlen-
ging pas beslist in het daaropvolgende jaar, zowel door de betrokken gemeenteraden als door de eerste 
algemene vergadering in de loop van dat jaar. Zolang wordt de oorspronkelijke duurtijd verlengd. 
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Artikel 41 :    Uitsluiting 

Een deelnemer kan door de algemene vergadering worden uitgesloten op de wijze die wordt bepaald in de ar-
tikelen 42 en 43  van onderhavige statuten wegens behoorlijk vastgestelde niet-naleving der verbintenissen ten 
opzichte van de dienstverlenende vereniging. De uitsluiting wordt, op gemotiveerd voorstel van de raad van 
bestuur, beslist door de algemene vergadering, volgens  de voorwaarden voor het wijzigen van de statuten. 
 
De betrokken deelnemer neemt niet deel aan de stemming. Hij dient ten minste twaalf weken vóór datum van 
de voornoemde algemene vergadering in kennis te zijn gesteld teneinde hem toe te laten zijn verdedigings-
middelen te doen gelden, hetzij schriftelijk binnen de tien weken nadat een aangetekende brief met het met 
reden omklede voorstel tot uitsluiting is verstuurd, hetzij mondeling tijdens de algemene vergadering. 
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Artikel 42 :    Uitsluiting - schadevergoeding 

De volgende regels zijn van toepassing in geval van uitsluiting: 
 
1. De deelnemer die uitgesloten wordt neemt het geheel of een deel van de gemeenschappelijk gebruikte 

inrichtingen over, alsook materiaal, voertuigen, voorraden toebehorend aan de dienstverlenende vereni-
ging, mits een akkoord tussen de partijen. 

 
2. De deelnemer die uitgesloten wordt, neemt het personeel van de dienstverlenende vereniging over vol-

gens in gemeen overleg te bepalen schikkingen en met naleving van de op dat personeel toepasselijke sta-
tutaire en contractuele bepalingen. Het personeel dat wordt overgenomen vormt een representatieve 
doorsnede van het effectief en dient te beantwoorden aan een representatief kwaliteitsprofiel dat vereist 
is voor de taken en opdrachten die door de overnemer zullen worden uitgevoerd met dien verstande dat 
de dienstverlenende vereniging haar activiteiten verder kan uitvoeren. 

 
Inzake de pensioenrechten van het in dienst zijnde of gepensioneerde personeel van de dienstverlenende 
vereniging, voor zover nog niet opgenomen in de omzet, neemt de uitgesloten deelnemer  deze rechten 
ten laste voor de periode tijdens dewelke het personeelslid of gepensioneerde heeft gewerkt ten voorde-
le van de dienstverlenende vereniging of van deze wiens rechten en plichten laatstgenoemde heeft over-
genomen, in de zin van in artikel 43 voorziene verhouding berekend alsof de dienstverlenende vereniging 
in vereffening werd gesteld.  

 
3. De deelnemer die uitgesloten wordt, neemt de schade ten laste berokkend aan de dienstverlenende ver-

eniging of aan de andere deelnemers volgens schatting van experten, derwijze geëvalueerd dat de gevol-
gen van de uitsluiting integraal gecompenseerd worden tot bij het verstrijken van de duur van de dienst-
verlenende vereniging. De schade omvat tevens desgevallend, het verschil tussen de expertisewaarde en 
de boekwaarde van de over te nemen installaties zo dit negatief is. De deelnemer die geen deel meer 
uitmaakt van de dienstverlenende vereniging ontvangt zijn aandeel in deze laatste wanneer dit positief is, 
en zuivert het aan wanneer dit negatief is. Dit aandeel is gelijk aan de waarde van de aandelen die hij be-
zit op het einde van het dienstjaar tijdens hetwelk de uittreding effectief wordt vermeerderd of vermin-
derd met een gedeelte van het verschil tussen, enerzijds het kapitaal, de herwaarderingsmeerwaarden en 
de reserves, vermeerderd of verminderd met de overgedragen winsten of verliezen, en anderzijds, de 
waarde van het geheel van de aandelen op het einde van hetzelfde dienstjaar. Dit gedeelte is gelijk aan de 
verhouding van het door deze deelnemer aangehouden percentage in het kapitaal op het ogenblik van de 
uitsluiting. 
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Artikel 43 :   Uitsluiting : college van experten - modaliteiten inzake waardebepaling en tijdstip van overname 

1. Het college van experten, belast met voornoemde ramingen, is als volgt samengesteld: 
 
a. een expert, aangeduid door de raad van bestuur van de dienstverlenende vereniging met dien ver-

stande dat bestuurders die een mandaat of functie uitoefenen bij de deelnemer die uitgesloten 
wordt, of die hun hoedanigheid van bestuurder te danken hebben aan de voordracht door deze 
deelnemer, uitgesloten worden; 

b. een expert, aangeduid door de deelnemer die uitgesloten wordt. 
 

  Kunnen deze twee experten geen akkoord bereiken, dan duiden zij een derde expert aan en het college 
doet dan uitspraak bij meerderheid van stemmen. Bestaat er geen eensgezindheid om deze derde expert 
aan te duiden, dan wordt deze aanduiding gedaan door de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg 
van het rechtsgebied waar de dienstverlenende vereniging haar zetel heeft en dit op verzoek van de 
meest gerede partij. Dit is eveneens het geval indien een partij geen expert heeft aangeduid binnen de 
maand na het daartoe aan haar gericht verzoek. 

 
2. De raad van bestuur kan het college van experten verzoeken een voorstel betreffende de modaliteiten 

voor de overname van de gemeenschappelijke inrichtingen of van de overname van het personeel te for-
muleren. 
 
De prijs van de over te nemen activa wordt berekend op de datum, waarop het vertrek van de deelnemer 
effectief  wordt. 
 
Deze prijs en de schadevergoeding worden, bij laattijdige betaling, van rechtswege verhoogd met een in-
terest, berekend tegen de in burgerlijke zaken wettelijk toegepaste rentevoeten, vermeerderd met drie 
punten. De overname van de activiteit van de dienstverlenende vereniging door een deelnemer, gemeen-
te of een andere dienstverlenende vereniging gaat slechts in vanaf het ogenblik dat alle aan de dienstver-
lenende vereniging verschuldigde bedragen, in hoofdsom en in intresten effectief aan deze laatste zijn be-
taald. 
 
Ondertussen wordt de activiteit door haar verdergezet voor rekening van de deelnemer, tegen de voor-
waarden van onderhavige statuten, in het bijzonder wat betreft de aan de deelnemer toekomende winst 
en de eventuele verliezen die haar ten laste komen. 
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Artikel 44 :    Ontbinding en vereffening van de dienstverlenende vereniging 

Bij het verstrijken van de duur van de dienstverlenende vereniging met algehele niet-verlenging of in geval van 
vervroegde ontbinding ervan, benoemt de algemene vergadering de vereffenaars, onder voorbehoud van de 
toepassing van artikel 184 van het Wetboek van Vennootschappen en bepaalt ze hun vergoeding. 
 
De bevestigde vereffenaars beschikken over de bevoegdheden zoals voorzien in artikel 183 en volgende van 
het Wetboek van Vennootschappen; in afwijking echter van artikel 187 van voornoemde wetten, kunnen zij 
van rechtswege de activiteiten van de dienstverlenende vereniging verderzetten in het raam van het bepaalde 
onder de laatste twee alinea’s van onderhavig artikel. 
 
Zij bezitten in het bijzonder alle bevoegdheden om aan de zakelijke rechten, voorrechten en rechtsvorderingen 
tot ontbinding te verzaken, opheffing te verlenen, zowel vóór als na betaling van alle bevoorrechte of hypothe-
caire inschrijvingen, overschrijvingen, beslagleggingen, verzetten en andere beletsels, de hypotheekbewaar-
ders ervan te ontslaan, ambtshalve inschrijvingen te nemen, waarbij de opsomming van de hiervoor genoemde 
bevoegdheden ter indicatie werd opgeheven en dus niet beperkend is. 
 
Zij worden ontslagen van inventarisatie en mogen zich beroepen op de geschriften van de dienstverlenende 
vereniging. Zij kunnen, onder hun verantwoordelijkheid, een door hen aangeduid deel van hun bevoegdheden 
overdragen aan één of meerdere vereffenaars onder hen. 
 
De vereffenaars vormen een college dat beraadslaagt volgens de regels voorzien in de artikelen 18, 21 en 22 
van onderhavige statuten. Behoudens bijzondere volmacht, worden alle akten die de dienstverlenende vereni-
ging in vereffening verbinden, zelfs die akten waaraan een ministerieel of openbaar ambtenaar zijn medewer-
king verleent, ondertekend door twee vereffenaars, die ten opzichte van derden geen besluit van het college 
van vereffenaars dienen voor te leggen. 
 
De vereffenaars hebben als opdracht over te gaan tot de vereffening van de dienstverlenende vereniging vol-
gens de hierna vermelde modaliteiten en in de voorziene volgorde. 
 
1. De exploitatiewinst/verlies op het ogenblik van de ontbinding of elke andere winst/verlies voortvloeiend 

uit het voorzetten van de activiteiten tijdens de vereffening, wordt onder de deelnemers verdeeld volgens 
hun aandeel in het kapitaal. 

 

2. De overgedragen winst/verlies en de reserves worden verdeeld onder de deelnemers die pro rata hebben 
bijgedragen tot voornoemde overgedragen winst/verlies en reserves. 

 

3. De deelnemers of de verenigingen die de eerder aan de dienstverlenende vereniging toevertrouwde acti-
viteit zullen blijven uitoefenen, verwerven van deze laatste de gemeenschappelijke inrichtingen, materi-
aal, voertuigen en voorraden volgens de modaliteiten voorzien in de artikelen 42 en 43 hiervoor.  

 

4. De deelnemers of de verenigingen die de eerder aan de dienstverlenende vereniging toevertrouwde acti-
viteit zullen blijven uitoefenen nemen het personeel van de dienstverlenende vereniging over, toegewe-
zen aan de activiteit van de betrokken deelnemers volgens in gemeen overleg te bepalen schikkingen en 
met naleving van de sectoriële, statutaire en/of contractuele bepalingen. Het personeel dat wordt over-
genomen vormt een representatieve doorsnede van het effectief en dient te beantwoorden aan het re-
presentatief kwaliteitsprofiel dat vereist is voor de taken en opdrachten die door de overnemer dienen te 
worden uitgevoerd. 

 
5.  Inzake de pensioenrechten van het in dienst zijnde of gepensioneerde personeel van de dienstverlenende 

vereniging, voor zover nog niet opgenomen in de omzet, neemt de deelnemer deze rechten ten laste voor 
de periode tijdens dewelke het personeelslid of gepensioneerde heeft gewerkt ten voordele van de 
dienstverlenende vereniging of van deze wiens rechten en plichten laatstgenoemde heeft overgenomen, 
in verhouding tot het aandeel in het kapitaal. Het organisatieschema van de exploitatie van de dienstver-
lenende vereniging zal aan de raad worden voorgelegd en zonder zijn akkoord zal er geen enkele wijziging 
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worden  doorgevoerd, zowel wat het tewerkstellingsvolume betreft als de ermee gepaard gaande kwalifi-
catie. 

 
 Daarenboven, de in de loop van de vijf laatste jaren van de bestaansduur van de dienstverlenende vereni-

ging verwezenlijkte promoties, aanwervingen en transferts van personeelsleden van de dienstverlenende 
vereniging worden ter kennisgeving aan de raad van bestuur voorgelegd. 

 
6.  De dienstverlenende vereniging koopt van de deelnemers de aandelen A voor het volstortte gedeelte, in-

dien van toepassing. 
 

Ingeval, na de vereffening, een positief saldo zou overblijven, zal dit over de betrokken deelnemers wor-
den verdeeld in functie van het percentage dat elke deelnemer heeft in het bedrag van het kapitaal op het 
moment van de vereffening. 

 
7.  De aandelen worden vernietigd. 
 
8.  De vereffenaars van de vereniging  maken aan de deelnemers, op daartoe aangepaste middelen, een ko-

pie over van alle immateriële vaste activa van de dienstverlenende vereniging en inzonderheid van de da-
tabestanden en plannen. Alle informatie vereist voor de continuïteit van de openbare dienst wordt te 
goeder trouw overgemaakt. 

 
De overname van de activiteit van de dienstverlenende vereniging gaat slechts in vanaf het ogenblik dat alle 
aan de dienstverlenende vereniging verschuldigde bedragen, in hoofdsom en intresten, effectief aan deze laat-
ste werden vereffend. 
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BIJLAGEN 
 

BIJLAGE 1 Lijst van de deelnemers en de regio waartoe ze behoren 

BIJLAGE 2 Lijst van de deelnemers  met vermelding van het aantal aandelen per deelnemer 

BIJLAGE 3  Dienstverlening per deelnemer 
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SAMENWERKINGSOVEREENKOMST 
HARTVEILIGE GEMEENTE  

 

 

Tussen:  

Rode Kruis-Ingelmunster, deel uitmakend van Rode Kruis-Vlaanderen, deel uitmakend van het Belgische Rode 
Kruis, instelling van openbaar nut, met rechtspersoonlijkheid krachtens de Wet van 30 maart 1891 (waarvan 
de laatst gewijzigde statuten werden gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 1 juli 2004), met 
ondernemingsnummer 0406.729.809, en met maatschappelijke zetel te 1180 Brussel, Stallestraat 96 en 
correspondentie-vestigingsadres te 2800 Mechelen, Motstraat 40 hierbij vertegenwoordigd door Prof. dr. 
Philippe Vandekerckhove, Directeur-generaal en door Marianne Vroman, afdelingsvoorzitter Rode 
Kruis-Ingelmunster;  

hierna genoemd: “Rode Kruis”  

En:  

De gemeente Ingelmunster, Oostrozebekestraat 4 - 8770 Ingelmunster, hierbij vertegenwoordigd door 
Dirk Debaere, voorzitter van de gemeenteraad en Dominik Ronse, gemeentesecretaris;  

hierna genoemd: de “Gemeente”  

Overwegende dat  

・  het Rode Kruis met het project Hartveilig de overlevingskans van slachtoffers met een hartstilstand 
structureel tracht te verhogen, alsook de eerstehulpcapaciteiten van de bevolking wenst te vergroten;  

・  dit doel wordt nagestreefd door zoveel mogelijk mensen op te leiden in reanimatie met het gebruik 
van automatische externe defibrillatoren (AED-toestellen), en door hen te informeren over het belang 
van het plaatsen van AED-toestellen in steden en gemeenten, bedrijven, sportclubs, organisaties en 
scholen.  

Wordt het volgende overeengekomen:  

Artikel 1 – Voorwerp  

1.1. De Gemeente verbindt er zich toe dat binnen een termijn van 6 maanden na de ondertekening van deze 
overeenkomst tenminste 10% van haar personeel de opleiding ‘Reanimeren en defibrilleren’, 
‘Bedrijfseerstehulp’ of ‘Eerste hulp’ van het Rode Kruis (hierna genoemd de “Opleidingen Rode Kruis”) heeft 
gevolgd.   

De Gemeente zal zelf instaan voor de daaruit voortkomende kosten (indien van toepassing).   

De Opleidingen Rode Kruis die door het Rode Kruis aan het personeel van de Gemeente gegeven zijn tot 
uiterlijk zes maanden voor de inwerkingtreding van deze overeenkomst worden mee in rekening genomen 
voor het bepalen van de 10% zoals bepaald in paragraaf 1.  
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1.2. De Gemeente verbindt zich ertoe om de bevolking van de gemeente zo veel mogelijk te sensibiliseren en 
op te leiden in reanimatie en AED-gebruik en daartoe de nodige Opleidingen Rode Kruis te voorzien voor 
haar inwoners.  

Artikel 2 – Verplichtingen van het Rode Kruis  

Het Rode Kruis verbindt zich ertoe de Opleidingen Rode Kruis te geven georganiseerd door de Gemeente 
zoals vermeld in artikel 1.1. en artikel 1.2.  De voorwaarden en modaliteiten van de organisatie van deze 
Opleidingen Rode Kruis worden vastgelegd in een aparte overeenkomst tussen het Rode Kruis en de 
Gemeente.  

Artikel 3 – Verplichtingen van de Gemeente  

3.1. De Gemeente zal met het Rode Kruis een overeenkomst aangaan met betrekking tot de organisatie van 
de Opleidingen Rode Kruis zoals vermeld in artikel 1.1. en artikel 1.2.  

3.2. De Gemeente dient minstens één publiek toegankelijk AED-toestel op haar grondgebied te plaatsen.  

3.3. De Gemeente bezorgt het Rode Kruis de nodige gegevens zoals de plaats van de AED-toestellen in de 
locatie en de contactpersoon. Deze gegevens worden vermeld op de Rode Kruiswebsite van Hartveilig. 

Artikel 4 – Gebruik van het merk “Hartveilig”  

4.1. Rode Kruis kent aan de Gemeente Ingelmunster voor de duur van deze overeenkomst een niet-exclusief, 
kosteloos herroepbaar recht toe op het gebruik van het merk Hartveilig van het Rode Kruis en dit vanaf het 
moment dat de Gemeente voldoet aan de voorwaarde van 10% zoals bepaald in artikel 1.1. en 1.2. en de 
verplichting zoals gesteld in artikel 3.1.  
 
4.2. Dit merk is en blijft volledig eigendom van het Rode Kruis.  

4.3. Van zodra de Gemeente voldoet aan de voorwaarden gesteld in artikel 4.1. brengt deze het Rode Kruis 
daarvan schriftelijk op de hoogte. Het Rode Kruis bezorgt vervolgens aan de Gemeente een formele 
bevestiging dat de Gemeente voldoet aan de voorwaarden gesteld in artikel 4.1. en derhalve het merk 
Hartveilig kan gebruiken voor de resterende duur van deze overeenkomst.  

De Gemeente ontvangt eveneens van het Rode Kruis het merk Hartveilig op een daartoe bestemd 
afficheringsbord. Dit bord  blijft steeds eigendom van het Rode Kruis. Na beëindiging van de overeenkomst 
wordt dit bord onmiddellijk terug bezorgd door de Gemeente aan het Rode Kruis.  

4.4. De Gemeente mag het merk zowel voor interne als externe communicatie gebruiken ter sensibilisering 
van zijn medewerkers en derden (bezoekers, bevolking), weliswaar steeds conform de richtlijnen en 
doelstelling van het Rode Kruis. In het bijzonder mag dit merk door de Gemeente niet gebruikt worden voor 
commerciële doeleinden.  
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4.5. In bijlage wordt een afbeelding van het merk Hartveilig gevoegd.  

4.6. In afwijking van artikel 4.1. mag de Gemeente het merk Hartveilig gebruiken voor de aankondigingen van 
Opleidingen met bijhorende data vanaf datum van ondertekening van onderhavige overeenkomst.  

Artikel 5 - Duur  

Deze overeenkomst heeft een duur van 2 jaar met ingang vanaf ondertekening van de overeenkomst, zonder 
mogelijkheid tot stilzwijgende verlenging.  

Deze overeenkomst kan door elk van de partijen bij aangetekende brief opgezegd worden mits naleving van 
een opzegtermijn van 3 maanden.  

Artikel 6 – Varia  

6.1. Wijzigingen  

Wijzigingen of aanvullingen van onderhavige overeenkomst kunnen enkel ingeval van akkoord tussen de 
partijen worden aangebracht en moeten steeds schriftelijk gebeuren in een addendum bij deze 
overeenkomst.  

6.2. Overmacht  

Partijen zijn niet aansprakelijk voor vertraging of verzuim bij de uitvoering van deze overeenkomst 
veroorzaakt door redenen die zij redelijkerwijs niet konden beheersen.  

6.3. Voorafgaande overeenkomsten  

De huidige overeenkomst vervangt alle voorgaande overeenkomsten, zowel schriftelijk als mondeling, tussen 
de partijen gesloten met hetzelfde voorwerp.  

6.4. Toepasselijk recht – bevoegde rechtbanken  

Onderhavige overeenkomst is onderworpen aan en wordt geïnterpreteerd conform de bepalingen van het 
Belgische recht.  

Alle geschillen die voortvloeien uit deze overeenkomst vallen onder de rechtsmacht van de Belgische 
rechtbanken, waarvan de rechtbanken van Mechelen exclusief bevoegd zijn.  
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Gedaan te Mechelen, op …………………………………, in drie exemplaren, waarbij elke partij verklaart zijn/haar 
ondertekend exemplaar te hebben ontvangen.  

Voor Rode Kruis-Vlaanderen  Voor de Gemeente Ingelmunster  

Prof. dr. Philippe Vandekerckhove  Dirk Debaere 

Directeur-generaal    Voorzitter Gemeenteraad 

Marianne Vromman    ir. Dominik Ronse 

Afdelingsvoorzitter    Gemeentesecretaris  

Bijlage:  

Rode Kruis-Vlaanderen 
Hartveilig 
Motstraat 40 
2800 Mechelen 
hartveilig@rodekruis.be 
www.hartveilig.be  
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Handtekening(en) 
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