
Decreet van 28 iuni 1983 houdende oprichtins van de instellins Vlaamse
Maatschappii voor Watervoorziening

(gecoórdineerde tekst na wijziging door het decreet van 30.06.2017 houdende diverse
bepalingen inzake omgeving, natuur en landbouw)

Artikel l
Dit decreet regelt een aangelegenheid bedoeld in artikel 39 van de Grondwet.

Artikel 2

Er wordt een instelling van openbaar nut opgericht onder de naam : Vlaamse

Maatschappij voor Watervoorziening, en als commerciële benaming De
Watergroep, hierna de Maatschappij te noemen.

De Maatschappij is een publiekrechtelijke vereniging met rechtspersoonlijkheid en

wordt opgericht in de vorm van een samenwerkende vennootschap. Ze wordt
gerangschikt onder de instellingen van categorie B, vermeld in artikel I van de wet
van 16 maart 1954 betreffende de controle op sommige instellingen van openbaar nut.

Artikel 3

$ l. De Maatschappij heeft tot doel de studie, de oprichting en de exploitatie
van alle installaties nodig voor de openbare watervoorziening en de inzameling
en zuivering van afvalwater.

$ 2. De Maatschappij kan met andere instellingen van openbaar nut, met gemeenten,

met verenigingen van gemeenten, met private rechtspersonen en met particulieren

contracten afsluiten over waterproductie, -distributie en -behandeling en over
afvalwaterafvoer en -zuivering, met inbegrip van de regefing van zakelijke rechten.

Artikel 4

De Vlaamse regering stelt de statuten vast van de Maatschappij. Zekeurt eveneens

elke latere wijzigingvan die stafuten goed.

Deze statuten dienen overeen te komen met de voorschriften van dit decreet en de

bepalingen van de wetten op.de handelsvennootschappen, voor zover vandeze laatste

niet moet worden afgeweken uit hoofde van de bijzondere aard van de Maatschappij.
Van de afwijkingen moet in de statuten uitdrukkelijk melding worden gemaakt.

Aitikel5
De duur van de Maatschappij is onbeperkt. De ontbinding ervan kan maar
uitgesproken worden krachtens een decreet, dat de wijze en de voorwaarden van de

vereffening regelt.

Artikel6 '

$1. Het maatschappelijk fonds van de Maatschappij is samengesteld uit



1o een aanvangkapitaal, gelijk aan het door het Rijk aan het Vlaamse Gewest

overgedragen gedeelte van het aanvangkapitaal van de Nationale Maatschappij

der Waterleidingen;

2" zoveel reeksen aandelen als er onderscheiden waterdiensten bestaan, die door de

Maatschappij opgericht worden om haar taken doelmatig te vervullen. Deze reeksen

omvatten aandelen die :

- enerzijds, door de Staat, de provincies, de gemeenten, verenigingen van gemeenten

en instellingen van openbaar nut werden ingeschreven binnen het kader van de

Nationale Maatschappij der Waterleidingen en die bij ontbinding van deze

Maatschappij door de Staat aan het Vlaamse Gewest worden overgedragen en door

deze laatste worden aanvaard;

- anderzijds, door het Vlaamse Gewest, de provincies, de gemeenten, verenigingen

van gemeenten en instellingen van openbaar nut worden ingeschreven voor de

oprichting en verdere uitbreiding van bovengenoemde waterdiensten en voor de

oprichting, verwerving, uitbreiding en verbetering van installaties en gebouwen die

gemeen zijn aan meerdere of alle waterdiensten.

De deelneming van het Vlaamse Gewest in het kapitaal van iedere waterdienst zal een

derde van elke reeks aandelen niet mogen overschrijden. De vennoten mogen hun

inschrijvingen aflossen door jaarlijkse stortingen. Alle aandelen zijn op naam en

kunnen, met goedkeuring van de raad van bestuur, overdragen worden aan

medevennoten.

$ 2. De vennoten verbinden zich slechts afzonderlijk. Zij staan voor de verbintenissen

van de Maatschappij slechts in tot beloop van het bedrag van hun inschrijving.

Artikèl 7 ( opgeheven door artikel 20 van het decreetvan 30.06.2017 houdende
diverse bepalingen inzake omgeving, natuur en landbouw.)

Artikel S

De statuten, vermeld in artikel 4, bepalen de wijze waaÍop tot de vaststelling en de
bestemming van het resultaat van de Maatschappij wordt overgegaan.

De algemene vergadering van de aandeelhouders kan bij % meerderheid beslissen een
winstaandeel uit te keren aan de gemeenten-vennoten.

Voor de aandelen van het Vlaams Gewest, de provincies en de instellingen van

openbaar nut en andere aandeelhouders wordt geen winstaandeel toegekend.

Artikel9
De MaatschappU mag leningen aangaan of schuldbrieven uitgeven.

De Vlaamse regering is gemachtigd tegenover derden , onder de voorwaarden door

haar te bepalen, de gewestwaarborg te verlenen aan de interest en de aflossingen van

die leningen en schuldbrieven; de verbintenissen van het Vlaamse Gewest als borg



mogen de sommen bij decreet bepaald, niet overschrijden. (zoals gewijzigd door
artikel 5 I van het decreet van l0 mei 2006 houdende bepalingen inzake leeftnilieu en

energie)

Artikel l0 (opgeheven door artikel 52 van het decreet van I0 mei 2006 houdende
bepalingen inzake leefmilieu en energie)

Artikel I I
De Maatschappij kan met machtiging door de Vlaamse regering in eigen naam

overgaan tot onteigening ten algemenen nutte van onroerende goederen die nodig zijn
voor de bouw, de aanleg en de exploitatie van haar installaties. De akte, vermeld in
artikel 9 van de wet van 27 mei 1870 , wordt opgesteld door een lid van de Vlaamse

regering.

Artikel I2
De Maatschappij kan door de Vlaamse regering worden gemachtigd, onder de

voorwaarden door deze te bepalen, op ofonder de onroerende goederen die behoren

tot het openbaar domein van de Staat, de Vlaamse Gemeenschap, het Vlaamse

Gewest, de provincies, de gemeenten en de instellingen van openbaar nut, al de

werken uit te voeren die noodzakelijk zijn voor de bouw, de aanleg en de exploitatie

van haar installaties.

Artikel 13

De Maatschappij wordt bestuurd door een raad van bestuur, bestaande uit een

voorzitter en ten hoogste achttien leden. Het aantal leden wordt in de statuten

vastgesteld. De voorzitter en de helft van de leden worden benoemd door de Vlaamse

regering, terwijl de anderè helft der leden door de algemene vergadering van de

aandeelhouders met uitsluiting van het Vlaamse Gewest, worden benoemd.

Alle'regels en modaliteiten, inzake beheer en werking van de Maatschappij worden in
de statuten vastgelegd.

Artikel 14

Onverminderd de bepalingun ua,n de wet vsn 16 mqart 1954 betrffinde de controle op
sommige instellingen van openbaar nut, wordt het toezicht op de werlvaamheden van de
Maatschappij uitgeoefend door een collega van commissarissen, benoemd door de
algemene vergadering. (deze alinea is door de decreetwijziging ten onrechte
weggevallen)

De statuten, vermeld in artikel 4, stellen het aantal leden vast en de duur van hun
mandaat.

Ártikel I5
De Maatschappij kan, op haar verzoek of op verzoek van de betrokken gemeente of
vereniging van gemeenten, onder voorwaarden te bepalen door haar raad van bestuur:

lo een waterdienst van een gemeente of een vereniging van gemeenten; in zijn geheel

of gedeeltelijk overnemen;



2" aan een gemeente of een vereniging van gemeenten een door de Maatschappij

ingerichte waterdienst in zijn geheel of gedeeltelijk, overlaten. In laatstgenoemd

geval is de machtiging van de Vlaamse Executieve vereist.

Artikel 16

Het patrimonium, het maatschappelijk fonds, de titels der ingesbhreven jaarrenten, de

fondsen, de rechten en verplichtingen die door de Staat als gevolg van de afschaffing
van de Nationale Maatschappij der Waterleidingen aan het Vlaamse Gewest worden
overgedragen en die door deze worden aanvaard, worden aan de Maatschappij

toegewezen.

Artikel 17

In afwijking van artikel 11 van de wet van 16 maart 1954 betreffende de controle op

sommige instellingen van openbaar nut, stelt de raad van bestuur de

personeelsformatie en de regeling van de rechtspositie van het personeel vast.

Artikel l8 ( opgeheven door artikel 28 van het decreet van 30.06.2017 houdende
diverse bepalingen inzake omgeving, natuur en landbouw.)


