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GECOORDI

N

EERDE STATUTEN

na de buitengewone atgemene vergadering van 24 maart 1998 en
de buitengewone atgemene vergadering van 11 december 2002; en
de vertenging op de buitengewone atgemene vergadering van 9 december 7009;
de naam- en statutenwijziging op de atgemene vergadering van 17 juni 2014, de
statutenwijziging op de atgemene vergadering van 1 december 2015
en de statutenwijziging van 5 juni ?#1&"

TITEL I . DEELNEMERS, NAAM, DOEL, ZETEL EN DUUR

Artiket

1:

in het kort IGS WESTLEDE,
wordt beheerst daar het decreet over het takaal besturen van 22, rlecew*ser 7"*17.
Het is een opdrachthoudende vereniging die haar bevoegdheden put uit de wet van
20 juti 1971 op de begraafptaatsen en de tijkbezorging, gewijzigd bij dewetvan 28
De INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING WESTLEDE,

december 1998.

Artiket 2:
De vereniging is samengestetd uit de oprichtende deelnemers atsmede de
gemeenten van de provincie Oost- Vtaanderen die door de atgemene vergadering
ats deelnemers werden aanvaard.

Artiket

3:

Het samenwerkingsverband met rechtspersoonlijkheid is een publiekrechtetijke
rechtspersoon met een rechtsvorm waaryan de kenmerken vastgestetd zijn
krachtens de bepatingen artikel 397 van het decreet op de lokate besturen van 22
december 2017.
Ongeacht de doelstettingen van het samenwerkingsverband hebben zijn
verbintenissen geen handetskarakter.
Voor altes wat niet uitdrukketijk geregetd is in artikel 397 van het decreet, zijn op
het samenwerkingsverband met rechtspersoonlijkheid de bepatingen van het
Wetboek ván Vennootschappen van toepassing die getden voor de
vennootschapsvorm van de coóperatieve vennootschap met beperkte
aanspraketij kheid.
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Artiket 4:
De vereniging heeft tot doel het oprichten en besturen van één of meerdere
crematoria en één of meerdere intergemeentetijke begraafptaatsen op het
grondgebied van de provincie Oost-Vtaanderen.
Zij mag a[[e verrichtingen doen die rechtstreeks met dat doel verband houden.
De werking van de vereniging is niet beperkt tot de bevotking van haar
deetnemende gemeenten. De raad van bestuur kan, onder meer wat de tarieven
voor de te [everen prestaties betreft, bijzondere voorwaarden vaststetlen voor de
inwoners van de deelnemende gemeenten.

Artiket 5:
De zetel van de vereniging is gevestigd: Smatte Heerweg 60 te 9080 Lochristi.
De vereniging mag één of meer exptoitatiezetets vestigen.
Artiket 6:
De vereniging werd opgericht voor een termijn van dertig jaar, en verlengd met
een termijn van 18 jaar, die verstrijkt op 5 januari 2028.
De statutair bepaalde duur kan telkens verlengd worden met 18 jaar
overeenkomstig hiernavotgende bepatingen.

totate aantal deelnemers en op
voorwaarde dat het verzoek gedragen wordt door een drievierdemeerderheid van
het aantat deelnemende gemeenten, kan de laatste atgemene vergadering vóór het
verstrijken van de duur, tot de vertenging bestissen met een drievierdemeerderheid
van het aantal stemmen.
De gemeenteraadsbeslissingen die daarvoor worden genomen, worden bij het
verstag van de algemene vergadering gevoegd en zijn gebaseerd op een onderzoek,
in voorkomend geval op basis van een vergetijkend onderzoek ats er zich
verschi Itende beheersvorm en reëeI aan bi eden.
Op verzoek van de gewone meerderheid van het

Uitertijk negentig dagen voor de atgemene vergadering die bestist over de
verlenging wordt de agenda door de raad van bestuur aan atte deetnemers
toegezonden.

Artiket 7:
De deelnemers die niet witlen vertengen, kunnen daartoe niet verpticht worden en
houden op deet uit te maken van de vereniging op het einde van het jaar waarin de
atgemene vergadering tot de vertenging heeft bestist.
Vooraf leggen ze hun beslissing daartoe voor, die wordt gevoegd bij het verstag van
de atgemene vergadering. Ze leven de door hen aangegane contractuete
verbintenissen na, maar zijn voor het overige geen schadevergoeding verschuldigd.

Artiket 475, vierde en vijfde [id, van het decreet is op hen van toepassing.
Deelnemers die nataten over de vertenging te bestissen of hun bestissing mee te
deten, worden geacht verder deel uit te maken van de vereniging

Statuten

IGS WESTLEDE

-

5

juni

2018 - 2

Artiket 8:
Een deetnemer kan door de atgemene vergadering worden uitgestoten op de wijze
die wordt bepaald in artikel 9 van de statuten wegens behoortijk vastgestelde nietnaleving der verbintenissen ten opzichte van de vereniging.
Ats de duur van de vereniging

verstrijkt in de loop van het jaar waarin de

verkiezingen voor een algehele vernieuwing van de gemeenteraden worden
georganiseerd, wordt over de verlenging pas bestist in het daaropvolgende jaar,
zowet door de betrokken gemeenteraden als door de eerste atgemene vergadering
in de loop van dat jaar. Zotang wordt de oorspronketijke duur vertengd.

Artiket 9:
Op voorstel van de raad van bestuur kan een deetnemende gemeente wegens
behoortijk vastgestetde niet-uitvoering van zijn verbintenissen ten overstaan van
de vereniging, bij besluit van de algemene vergadering genomen bij een
meerderheid van twee derden van de vertegenwoordigde deetnemers, worden
uitgestoten.

dient vooraf te worden opgeroepen om, op zijn vezoek,
bij monde van zijn vertegenwoordigers te worden gehoord.
De beslissing tot uitstuiting zal aan de betrokken gemeente bij aangetekende brief
worden medegedeeld binnen de acht katenderdagen votgend op de datum van de
atgemene vergadering die tot de uitsluiting heeft beslist.
De betrokken gemeente

TITEL II - MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL

Artiket 10:
Het maatschappetijk kapitaat is samengestetd uit ondeelbare aandeten van
2.478,94 EUR;
het vaste gedeelte van het maatschappetijk kapitaal bedraagt 2.478.935,25 EUR.

Artikel

11:

De aandeten worden uitstuitend toegekend aan de deetnemende gemeenten

Artike[ 12:
S 1. Bij latere toetreding van gemeenten wordt de plaatsing op het kapitaal
bepaald op 2,50 EUR per inwoner, met dien verstande dat het totaal tot het
hogere duizendtaI wordt afgerond.
Dit basisbedrag kan door de atgemene vergadering worden aangepast, rekening
houdend met de werkelijke waarde van het netto-actief.
Het bevotkingscijfer dat in aanmerking wordt genomen is dat van de meest recente
officiëte opgave verschenen in het Betgisch Staatsbtad.
2. Het maatschappetijk kapitaal wordt bij de onderschrijving vottedig votstort. De
aandelen zijn op naam.
lmmateriëte inbrengen ter vertegenwoordiging van vermogensbestanddeten die niet
naar economische maatstaven kunnen worden gewaardeerd, en inbrengen "in
natura " worden gewaardeerd op grond van een verslag van de commissaris en
S
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worden vertegenwoordigd door respectievetijk winstbewijzen en aandeten waaryan
de waarde en de rechten statutair zijn bepaatd.
De deetnemers kunnen uitsluitend worden vergoed voor hun inbreng en zijn stechts
aanspraketijk ten belope van hun inbreng.
Bij de statuten wordt een register gevoegd waarop iedere deelnemer is vermetd
met aanduiding van de aandeten die hem zijn toegekend.
TITEL III - BESTUUR EN TOEZICHT

A. RAAO VAN AESTUUR;

Artiket 13:
5 1. De vereniging wordt bestuurd door een raad van bestuur samengestetd uit
maximum Í 5 stemgerechtigde leden, door de atgemene vergadering benoemd op
voordracht van de deetnemers.
De toewijzing van de mandaten gebeurt vclgens twee principes:

1) ilke gem*ente waar *en crematarium is gevestigel heeft r*rht op óen
bestuurder.
?) Per begonnen schijf van 150.00il inw*n*rs heeft elk arrond"iE*ernent reeht *p éón
besï.uurder.
De arrondissem*nteR wcrd*n vastg*legd in de bijla&* v'en deze statuten.

Maxirxaai twee derden van de leden is van hetzetfde gcslacht.

2. ledere deelnemende gemeente heeft het recht, tot tid van de raad van
bestuur met raadgevende stem, een gemeenteraadstid aan te duiden, verkozen op
een tijst waaryan geen enkele gekozene deel uitmaakt van het coltege van
burgemeester en schepenen, en deze aanduiding voor te leggen aan de algemene
vergadering.
S

ln de oproeping voor de atgemene vergadering wordt de aandacht van de
gemeenten gevestigd op dit recht.

dit recht gebruikt maakt, neemt de atgemene
gemeenteraadsbestissingen
en woont het atdus aangeduide
vergadering akte van de
tid met raadgevende stem vanaf dat ogenbtik de zittingen van de raad van bestuur
5 3 lndien stechts één gemeente van

bij.
S 4. lndien meerdere gemeenten van dit recht gebruik maken, neemt de algemene
vergadering akte van de gemeenteraadsbestissingen en bepaalt zij de rangorde van
de aangeduide leden met raadgevende stem in afdatende votgorde votgens de
omvang van het aantal maatschappetijke aandeten in het bezit van de aanduidende
gemeenten.

Het eerste lid in deze rangorde aangeduide lid woont vanaf dat ogenbtik de
zittingen van de raad van bestuur bij.
S

5. De vergaderingen van de Raad van Bestuur zijn niet openbaar.
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6. Ats overgangsmaatregel getdt dat de huidige teden van de Raad van Bestuur
hun mandaat voleindigen.

S

Artiket 14:
5 1. Het mandaat van bestuurder heeft normaal een duur van zes jaar. Het is
hernieuwbaar. Het eindigt na de Algemene vergadering volgend op de vernieuwing
van de gemeenteraden.
Atte mandatarissen zijn van rechtswege ontstagnemend bij verties van hun
openbaar mandaat, uitgezonderd in geva[ van atgehete vernieuwing van de
gemeenteraden.
ln dat geval wordt binnen de eerste drie maanden van het jaar dat volgt op dat van
de verkiezingen, een atgemene vergadering bijeengeroepen waarbij tot een
algehete vervanging van de raad van bestuur wordt overgegaan,
op voorwaarde dat de raden van de deetnemende besturen die de voordracht
moeten doen, a[ in hun nieuwe samenstetting vergaderd hebben.

niet het geval is, worden de betrokken nieuwe bestuurders benoemd door
de atgemene vergadering, vermetd in artikel 454 van het DLB, die ook kwijting
verteent aan de bestuurders die het voorgaande boekjaar in functie waren en die
tot dan de verantwoordetijkheid btijven dragen overeenkomstig artiket 438 van het
Ats dat

DLB.

Een bestuurder benoemd

tijdens bovenvermetde periode van zes jaar, eindigt zijn

mandaat samen met de andere bestuurders.
S

2. De duur van het mandaat van het tid met raadgevende stem bedraagt 6 jaar.

S

3. De bestuurders en het tid met raadgevende stem verliezen hun mandaat:

A) Onmiddettijk nadat ze het openbaar mandaat dat ze bekleedden bij hun
benoeming om enige andere reden verloren hebben;
B) bij ontstag;
C) op verzoek van de gemeenteraad die hen heeft voorgedragen en voor zover door
deze een nieuwe kandidaat wordt voorgedragen;
D) bij afzetting door de atgemene vergadering.

4. lndien door overlijden, ontstag of anderszins een of meer mandaten van
bestuurder vacant komen, benoemt de raad van bestuur voorlopig, in afwachting
dat door de eerstvotgende atgemene vergadering in de vervanging wordt voorzien,
de plaatsvervanger(s) van de gemeenteraad van de gemeente die de uittredende
5

bestuurder had voorged ragen
5. Bij verties van het mandaat van een overeenkomstig artikel 13S3 aangeduid tid
met raadgevende stem, vóór het verstrijken van de duur bepaald 52 van dit artiket,
heeft de gemeente die de oorspronketijke aanduiding heeft verricht, het recht
onmiddettijk in de vervanging te voorzien bij gemeenteraadsbestissing. Het aldus
S
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aangeduide tid wordt opgenomen in de eerstvotgende raad van bestuur en vottooit
het mandaat van zijn voorganger.

ó. Bij verlies van het mandaat van een overeenkomstig artikel 13S4 aangeduid tid
met raadgevende stem vóór het verstrijken van de duur bepaatd in 52 van dit
artiket, komt het opengevatlen mandaat toe aan het aangeduide lid dat in de
oorspronketijk opgemaakte rangorde ats best geptaatste daarvoor in aanmerking
komt.
Het aldus aangeduide tid woont vanaf dat ogenbtik de zittingen van de raad van
bestuur bij en vottooit het mandaat van zijn voorganger.
S

lndien evenwel geen vervanging mogetijk is ingevotge het ontbreken van opvotgers
in de oorspronkelijke rangorde, maakt de eerstvotgende atgemene vergadering een
nieuwe rangorde op votgens het criterium bepaatd in artikel 13S4, aan de hand van
nieuwe gemeenteraadsbeslissingen tot aanduiding van het tid met raadgevende
stem, door de gemeenten die daartoe gebruik maken van het in artiketl3S4
bepaatde recht, waarop hun aandacht gevestigd wordt in de oproeping voor de
atgemene vergadering. De toekenning en uitoefening van de mandaten gebeurt op
de wijze als bepaatd in artiket 13S4.

Artiket 15:
5 1. De bestuurders zijn niet persoontijk gebonden door de verbintenissen van de
vereniging. De bestuurders zijn overeenkomstig het gemeen recht verantwoordetijk
voor de vervulling van de taak die hun is opgedragen en zijn aanspraketijk zonder
hoofdetijkheid voor de tekortkomingen in de normate uitoefening van hun bestuur.
2. De bestuurders en het lid met raadgevende stem die in een zaak, waarover de
raad van bestuur zich dient uit te spreken, een'betang hebben dat tegengestetd is
aan dat van de vereniging, zijn ertoe verplicht de raad daarvan op de hoogte te
stetten en hun verktaring te laten opnemen in de notulen van de zitting. Het is hen
verboden aan de beraadstaging en aan de stemming op het stuk deel te nemen.
S 3. Het is etke bestuurder en ieder tid met raadgevende stem verboden:
S

1" aanwezigzijn bij een beraadstaging of bestuit over zaken waarbij hij een
rechtstreeks belang heeft, of waarbij zijn btoed- of aanverwanten tot en met de
vierde graad een persoontijk en rechtstreeks betang hebben.
Dit verbod strekt niet verder dan de btoed- en aanverwanten tot de tweede graad
ats het gaat om de voordracht van kandidaten, benoemingen, afzettingen en
schorsingen;

2' rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen aan overeenkomsten die met de
vereniging zijn gestoten;
3' ats advocaat, notaris of zaakwaarnemer optreden in rechtsgedingen

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

4" optreden ats raadsman van een personeetstid in tuchtzaken.
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Artiket

16:

De raad van bestuur kiest onder de stemgerechtigde leden een

voorzitter, een 1e,

een 2e en een 3e ondervoorzitter.

Het voorzitterschap van de raad van bestuur wordt steeds toevertrouwd aan en
effectief uitgeoefend door een op voordracht van de deetnemende gemeenten
benoemd lid van het orgaan, dat tevens gemeenteraadslid is of burgemeester of
schepen van een aangestoten gemeente.

Het mandaat van voorzitter en van ondervoozitter heeft een duur van zes jaar.
Het neemt evenwel een einde met het mandaat van bestuurder. Het is
hernieuwbaar.

Artiket 17:
De vereniging zat beschikken over een directeur, gelast met de uitvoering van de
taken hem opgetegd door de raad van bestuur.
De directeur wordt aangestetd zonder beperking van duur, door de raad van
bestuur.
De raad bepaatt tevens de aan de functie van directeur verbonden vergoeding en

bevoegdheden.
De directeur wordt aangestetd buiten de raad van bestuur.

Artiket 18:
dikwijts het betang van de vereniging het vereist,
op bijeenroeping van de voorzitter of, bij verhindering van de vooaitter, of indien
de voorzitter weigert de raad bijeen te roepen, op bijeenroeping van ten minste
vijf stem gerechtigde bestuurders.
Behoudens in spoedgevatten worden de uitnodigingen ten minste acht
katenderdagen voor de dag van de vergadering, onder toevoeging van de agenda,
per post of per email verzonden. De agenda wordt opgemaakt door de voorzitter.
Vijf of meer stemgerechtigde bestuurders mogen de inschrijving van een punt op
De raad van bestuur vergadert zo

de agenda eisen.

Artiket 19:
De vergaderingen van de raad van bestuur worden voorgezeten door

zijn voozitter.

Bij verhindering van de voorzitter wordt de vergadering voorgezeten door de 1e
ondervoorzitter of, indien deze verhinderd is, door de 2e ondervoorzitter. lndien
deze eveneens verhinderd is, zit de 3e ondervoorzitter voor.
Bij verhindering van de voorzitter en van atte ondervoorzitters wordt de
vergadering voorgezeten door de bestuurder die de grootste ononderbroken
anciënniteit tett in de raad van bestuur. Bij getijke anciënniteit neemt de oudste
bestuurder in teeftijd het voorzitterschap waar.

Artiket 20:
5 1. Om getdig te beraadstagen en te beslissen is een aanwezigheidsquorum
vastgestetd op de gewone meerderheid.
Etke bestuurder heeft een stem. Bij staking van stemmen is het voorstel
verworpen.
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Bij geheime stemming met betrekking tot voordrachten van kandidaten en tot
benoemingen, wordt, indien geen enkele persoon de volstrekte meerderheid op
zich verenigt, tot een herstemming overgegaan tussen de twee kandidaten die het
grootste aanta[ stemmen hebben behaatd; staken de stemmen bij de herstemming,
is de oudste in jaren voorgedragen of benoemd.

te zijn moet een bestuit naast de algemene meerderheid bovendien
de meerderheid van de stemmen uitgebracht door vertegenwoordigers van de
Om verworven

deelnemende gemeenten behaten.
Bij geheime stemming, die verpticht is wanneer het om personen gaat, met
betrekking tot aangelegenheden andere dan voordrachten of benoemingen, is bij
staking van stemmen het voorstel verworpen"

2. Etke bestuurder kan één van zijn coltega's schriftetijk, per e-mait oí getijk wetk
ander schriftetijk communicatiemiddel, waarvan de authenticiteit van herkomst op
voldoende wijze identificeerbaar is, votmacht geven om hem op een bepaalde
vergadering van de raad te vertegenwoordigen en er in zijn ptaats te stemmen.
De votmachtdrager zal in dit gevat, wat het stemmen betreft, geacht aanwezig te
S

zijn.
Geen enkete votmachtdrager mag evenwet meer dan 1 volmacht krijgen.

Artikel 21:
Wanneer de meerderheid van de bestuurders, zoats bepaatd in artiket 20 niet
tegenwoordig of vertegenwoordigd is op de eerste vergadering, wordt een tweede
vergadering binnen de veertien katenderdagen betegd, tijdens welke over de
punten die voor de tweede maal op de agenda worden gebracht kan bestist worden
wetk ook het aantat tegenwoordige of vertegenwoordigde bestuurders zij.
De uitnodiging tot het bijwonen van de tweede vergadering wordt aangetekend
vezonden en de tekst van de artiketen 20 en 21 erin vermetd.
Deze bepating getdt niet voor statutenwijziging (zie artiket 36).
Artiket 22:
De bijeenkomsten van de raad van bestuur worden gehouden in de zetel van de
vereniging of in een andere op de uitnodiging vermetde ptaats.
De bestuiten van de raad van bestuur worden genotuleerd in een daartoe bestemd
register. Zij worden ondertekend door de voorzitter.
Eenstuidende kopieën ervan, door de voorzitter of een ondervoorzitter van de raad
van bestuur ondertekend, worden aan de leden van de raad van bestuur
toegestuurd.
Artiket 23:
De voorzitter van de raad van bestuur van de vereniging maakt via de
webtoepassing van de vereniging, een tijst bekend van de besluiten van de
bestuursorganen van de vereniging met een beknopte omschrijving van de daarin
geregetde aangelegen heden.
De lijst, vermetd in het eerste lid, wordt bekendgemaakt binnen tien dagen nadat
de besluiten genomen zijn.
De webtoepassing van de vereniging vermeldt:
1' de wijze waarop het pubtiek inzage kan krijgen in de bestuiten die op de tijst
zijn vermetd;
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2' de datum van bekendmaking van de tijst, vermetd in het eerste tid;
3' de mogetijkheid om ktacht in te dienen bij de toezichthoudende overheid.
Ats de toezichthoudende overheid een besluit

heeft vernietigd, wordt ook van die

vernietiging metding gemaakt.

Artiket 24:
De raad van bestuur geniet de meest uitgebreide bevoegdheid om alte daden van

beheer en beschikking te stellen in verband met de doelsteltingen van de
vereniging.
Behoort tot zijn bevoegdheid a[ wat niet uitdrukketijk door de wetten en de
statuten aan de algemene vergadering wordt voorbehouden.

Artiket 25:
Sf . Oe raaa van bestuur stelt binnen een termijn van drie maanden na de
goedkeuring van de statuten van de vereniging en na onderhandetingen
overeenkomstig de wet van 19 december 1974 tot regeting van de betrekkingen
tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel en de uitvoeringsbestuiten
eryan, een rechtspositieregeting en een deontotogische code op, met inachtneming
van de beginselen van behoortijk bestuur, en in voorkomend gevat, een
arbeidsregtement overeenkomstig de wettetijke bepatingen die getden voor het
contractuete personeet.
De rechtspositieregeting, het arbeidsregtement en de deontologische code worden
meegedeeld aan atle deetnemers en aan de toezichthoudende overheid.
De raad van bestuur van de vereniging is bevoegd voor atte
personeetsaangelegenheden, maar kan atte aangetegenheden die betrekking
hebben op de uitvoering van de rechtspositieregeting, de deontotogische code en
het arbeidsregtement, in het kader van het individuete personeetsbeheer, verder
detegeren. De raad van bestuur kan het dagetijks personeetsbeheer, de
bevoegdheid voor het aanstetten en het ontstaan van het personeel, alsook de
sanctie- en tuchtbevoegdheid ten aanzien van het personeel toe vertrouwen aan
het personeelstid dat aan het hoofd staat van het personeet van de vereniging.

Artiket 26:
De atgemene vergadering bepaatt de vergoeding

en/of presentiegetden die kunnen

toegekend worden aan de voorzitter, de ondervoorzitters en de leden van de raad
van bestuur.

Het presentiegetd is ten hoogste getijk aan het hoogste bedrag dat uitkeerbaar is
aan een gemeenteraadstid voor een gemeenteraadszitting in een van de
deetnemende gemeenten.

Artiket 27:
Atle akten die de vereniging tegenover derden binden worden ondertekend door de
voorzitter van de raad van bestuur en een bestuurder die ten opzichte van derden
niet het bewijs moeten leveren van een voorafgaande bestissing van de raad van
bestuur.
De handtekening van de voorzitter votstaat voor akten van dagetijks bestuur en
voor de briefwisseling.
De vereniging is daarenboven getdig verbonden door bijzondere [asthebbers, zoats
de directeur, voor zover deze binnen de perken van hun volmacht handeten.
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Atle rechtsgedingen, hetzij ats eisende, hetzij ats verwerende partij, worden in
naam van de raad van bestuur gevoerd door zijn vootzitter of, bij diens
verhindering, door de bestuurder daartoe aangewezen door de raad van bestuur.

B-eouMlssazu
Artiket 28:
De controte op de financiëte toestand, op de jaarrekening en op de regetmatigheid,
vanuit het oogpunt van deze titel en van de statuten, van de verrichtingen weer te
geven in de jaarrekening, wordt uitgeoefend do*r een of meer commissarissen.
Die worden benoemd door de algemene vergadering onder de leden van het

lnstituut der Bedrijfsrevisoren voor

3

jaar.

7e zijn onderworpen aan de wettelijke en regtementaire bepalingen die hun ambt
en hun bevoegdheid regelen.

Artiket 29:

oefent een onbeperkt recht van toezicht en controle uit op atte
verrichtingen van de vereniging. Hij mag inzage nemen, doch zonder ze te
verptaatsen, van de boeken, de briefwisseting, de notuten en over het atgemeen
van atte geschriften van de vereniging.
Zestig katenderdagen voor de atgemene vergadering overhandigt de commissaris
het verstag omtrent zijn opdracht dat verstuurd wordt naar atte deetnemers van de
De commissaris

vereniging.
C. ALGEMENE VERGAD

Artiket 30:
De regetm ati g sam en gestelde

a

lgem ene vergad eri n g vertegenwoordi

gt

d

e

atgeheetheid van de deetnemers van de vereniging en haar bestissingen zijn binnen
de perken van het decreet en van de statuten, voor hen atten bindend.
Zij heeft, onverminderd de bevoegdheden die aan de raad van bestuur en zijn
toegewezen, de meest uitgebreide bevoegdheden. Zij kan, binnen de perken van
de wet, wijzigingen aan de statuten aanbrengen, op voorwaarde evenwel daarbij
het in artikel 36 bepaatde in acht te nemen.

Artiket 31:
De atgemene vergadering is samengestetd uit de vertegenwoordigers van de
deetnemers van de vereniging. De vertegenwoordigers van de gemeenten moeten

raadstid, schepen of burgemeester zijn.
ledere deetnemer heeft recht op MINSïENS één vertegenwoordiger.
leder aandeel geeft recht op één stem.
De algemene vergaderingen zijn openbaar.
De vertegenwoordiger en zijn ptaatsvervangers kunnen voor de votledige duur van

de legistatuur worden aangeduid.
De vaststetling van

het mandaat van de vertegenwoordiger wordt herhaatd voor

elke algemene vergadering.
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Artikel 32:
S 1. De jaarrekeningen worden vastgesteld door de atgemene vergadering in de
loop van het eerste semester van het votgende boekjaar aan de hand van het
verstag van de raad van bestuur en het verstag van de commissaris. Samen met de
uitnodiging worden deze documenten ter beschikking gestetd van de deetnemende
gemeenten, die het mandaat van hun vertegenwoordiger terzake bepaten.
Afgezien van de jaarvergadering waarvan hierboven sprake is, wordt nog minstens
één buitengewone atgemene vergadering betegd in de loop van het laatste
trimester van elk jaar, om de te ontwikketen activiteiten en de te votgen strategie
voor het volgende boekjaar te bespreken.
Een door de raad van bestuur opgestetde begroting staat op de agenda van die
vergadering.
De raad van bestuur kan de atgemene vergadering samenroepen tetkens het betang
van de vereniging zutks vereist.
De commissaris kan de atgemene vergadering bijeenroepen.
De raad van bestuur moet ook de algemene vergadering bijeenroepen wanneer ten
minste een zesde van het aantal deelnerirers daarom verzoekt.
De oproeping tot de atgemene vergadering en de vastgestetde agenda moet ten
minste 30 katenderdagen vooraf schriftetijk aan de deetnemers worden verstuurd.

2. De agenda van de atgemene vergadering wordt opgesteld door de raad van
bestuur. Een aantal deetnemers dat ten minste een zesde van het totate aantal
leden bedraagt, mag evenwel punten op de agenda brengen op voorwaarde dat zij
ten minste 45 kalenderdagen voor de datum van de algemene vergadering daarvan
mededeting geven aan de raad van bestuur.
De agenda en, in voorkomend geval de stukken die betrekking hebben op de
jaarrekening die is opgestetd door de raad van bestuur, worden bij de
5

oproepingsbrieven gevoegd.
53 De raad van bestuur legt aan de jaarvergadering, die tetkens ptaatsvindt in de

loop van het eerste werkingsjaar na het jaar waarin verkiezingen voor de algehele
hernieuwing van de gemednteraden worden georganiseerd, een evatuatierapport
voor over de werking van de vereniging.
Dat rapport bevat een nieuw ondernemingsptan voor de komende zes jaar of een
gemotiveerd voorstel om het samenwerkingsverband te beëindigen met
inachtneming van de statutair bepaatde rechten van de deetnemers.

Atle deetnemers ontvangen dat rapport uitertijk zes weken voor de datum van de
jaarvergadering en bepaten het mandaat van hun vertegenwoordiger.

Artiket 33:
Om getdig te beraadslagen en te beslissen is een aanwezigheidsquorum vastgestetd
op de gewone meerderheid van het aantat statutair bepaalde stemmen.
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De atgemene vergadering mag enkel beraadstagen over de punten die op de agenda
voorkomen.

statutair worden afgeweken voor een tweede
vergadering die votgt op een onvotdoende samengestelde eerdere vergadering, en
als het gaat om punten die voor de tweede keer op de agenda voorkomen.
Van dat aanwezigheidsquorum kan

Deze bepating getdt

niet voor statutenwijziging (zie artiket 36).

Artiket 34:
De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van
bestuur.
Bij verhindering van de voorzitter wordt de vergadering voorgezeten door de 1e
ondervoorzitter of, indien deze verhinderd is, door de 2e ondervoorzitter.
lndien deze eveneens verhinderd is, zit de 3e ondervoorzitter voor.
Bij verhindering van de voorzitter en van atte ondervoorzitters wordt de
vergadering voorgezeten door de bestuurder die de grootste ononderbroken
anciënniteit telt in de raad van bestuur. Bij getijke anciënniteit neemt de oudste
bestuurder in teeftijd het voorzitterschap waar. De voorzitter wijst de secretaris
en twee stemopnemers aan. Het voorzitterschap wordt evenwet steeds
toevertrouwd aan en effectief uitgeoefend door een op voordracht van de
deetnemende gemeenten benoemd lid van het orgaan, dat tevens
gemeenteraadstid is of burgemeester of schepen van een aangestoten gemeente.
Artiket 35:
Behatve wanneer door de wet of door de statuten een andere meerderheid is
vereist, worden de bestuiten bij eenvoudige meerderheid van de getdig
uitgebrachte stemmen genomen.
Bij geheime stemming met betrekking tot voordrachten van kandidaten en tot
benoemingen, wordt, indien geen enkete persoon de meerderheid behaatd, tot een
herstemming overgegaan tussen de twee kandidaten die het grootste aantal
stemmen hebben behaatd. Staken de stemmen bij de herstemming, is de oudste in
jaren voorgedragen of benoemd.
Bij geheime stemming, die verplicht is wanneer het om personen gaat, met
betrekking tot aangelegenheden andere dan voordrachten of benoemingen, is bij
staking van stemmen het voorstel verworpen.

Artikel 36:
S 1. De wijzigingen in de statuten en in de bijtagen worden artiketsgewijs
aangebracht door de atgemene vergadering met een drievierdemeerderheid, zowet
voor het geheel van de getdig uitgebrachte stemmen, ats voor de getdig
uitgebrachte stemmen van de vertegenwoordigde gemeenten, en op voorwaarde
dat de gewone meerderheid van het aantal deetnemende gemeenten haar
instemming betuigt.
Uitertijk negentig dagen voor de atgemene vergadering die de statutenwijzigingen
moet beoordeten, wordt een door de raad van bestuur opgesteld ontwerp aan atte
deelnemers voorgelegd. De bestissingen daarover van hun raden die de
oorspronketijke statuten hebben goedgekeurd, bepaten het mandaat van de
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respectieve vertegenwoordigers op de atgemene vergadering en worden bij het
verstag gevoegd.
De deelnemers die nataten binnen de gestetde termijn een bestissing te nemen en
voor te leggen, worden geacht zich te onthouden. De onthouding bepaalt het
mandaat van hun vertegenwoordiger op de atgemene vergadering.
5 2. Het verstag van de atgemene vergadering houdende wijziging van de statuten
wordt, samen met de bijbehorende documenten waaronder de bestissingen van de
deetnemers, binnen een termijn van dertig katenderdagen na zijn dagtekening aan
de toezichthoudende overheid voorgelegd.

wijze ats de oprichtingsakte
neergetegd en bekendgemaakt.
Een voltedig gecoórdineerde tekst van de statuten wordt neergetegd in de zetel van
de vereniging, bij de toezichthoudende overheid en in de gemeentehuizen van etke
deetnemende gemeente, binnen een termijn van dertig dagen na de ontvangst door
de vereniging van het goedkeuringsbestuit of na het verstrijken van de termijn,
vermetd in artikel 428 van het DLB, tweede lid van het decreet.
5 3. De statutenwijzigingen worden op dezetfde

4. De statutenwijzigingen zijn pas uitvoerbaar nadat ze zijn goedgekeurd bij
bestuit van de Vtaamse Regering of als de termijn voor goedkeuring verstreken is.
Er kan geen terugwerkende kracht aan verbonden worden die verder reikt dan 1
januari van het boekjaar waarin de algemene vergadering de wijzigingen heeft
aangebracht.
Er kunnen geen statutenwijzigingen aan de deelnemers worden voorgelegd in de
loop van het jaar waarin verkiezingen voor een atgehele vernieuwing van de
gemeenteraden worden georganiseerd, tenzij overeenkomstig een wettetijke of
reglementai re verptichtin g.
S

Artiket 37:
De jaarrekening wordt vastgesteld door de atgemene vergadering in de loop van het
eerste semester van het votgende boekjaar aan de hand van het verstag van de
raad van bestuur en het verstag van de revisor. Samen met de uitnodiging worden
die documenten ter beschikking gesteld van de deetnemende gemeenten, die het
mandaat van hun afgevaardigde terzake bepaten.
De atgemene vergadering verteent terzelfder tijd ook kwijting aan de bestuurders
en de revisoren.
Artiket 38:
De bestuiten van de atgemene vergadering worden in een bijzonder register
genotuteerd, ondertekend door de voorzitter, de secretaris en de stemopnemers
atsmede door de aanwezige vertegenwoordigers van de deelnemers die erom
verzoeken.
TITEL IV. . WERKINGSKOSTEN

Artiket 39:
Van de deetnemers kan jaartijks een deelname in de werkingskosten worden
gevorderd, in evenredige verhouding met de door hen geptaatste kapitaatsinbreng.
Daartoe verbinden de deetnemers zich ertoe aan de vereniging een door de raad
Statuten

IGS WESTLEDE

- 5 juni 2018

-

13

van bestuur overeenkomstig de vorige alinea vast te stetten bijdrage te storten.
Deze bijdrage mag evenwel niet meer bedragen dan 0,70 euro per inwoner wat de
deetnemende gemeenten betreft
De raad van bestuur regett, bij aangetekend schrijven, de oproep tot betating van
de overeenkomstig de bovenstaande alinea's vastgestetde bijdragen. De storting
moet geschieden binnen de zes maand na de betekening, zoniet zal van rechtswege
en zonder ingebrekestelting, een intrest op de achterstattige bedragen verschuldigd
zijn getijk aan de rentevoet voor leningen op lange termijn op dat ogenbtik
toegepast.

TITEL V.

.

INVENTARIS EN JAARREKENINGEN

Artiket 40:
Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december.
Op 31 december van ieder jaar wordt de boekhouding van de vereniging afgesloten
en maakt de raad van bestuur een inventaris en een ontwerp van jaarrekeningen
op.

wordt gevoerd overeenkomstig de wetgeving op
de boekhouding van de ondernemingen en met nateving van de richttijnen die de
overheid uitvaardigt met betrekking tot de boekhoudkundige verrichtingen.
De boekhouding van de vereniging

Artiket 41 : (eewiizied 1 /12l20í 5)
Het batig saldo van de resuttatenrekening in dewetke alte lasten en kosten en
afschrijvingen zijn opgenomen, maakt eventueel de netto winst uit. Dit batig satdo
zal als votgt verdeetd worden:
a) vijf ten honderd voorafneming voor het vormen van het wettetijk reservefonds,
tot dit één tiende van het maatschappetijk kapitaal za[ bereikt hebben.

b) de overbtijvende winst zal overgedragen worden naar de reseryes.

Artiket 42:
lngeval een boekjaar sluit met verties, zat dit worden aangezuiverd door
aanrekening op de beschikbare reserve, zo deze laatste ontoereikend is, wordt het
overbtijvend verties op het votgende boekjaar overgebracht.
Ats ten gevolge van geteden verlies het

netto-actief van de vereniging gedaatd

is

tot minder dan de helft van het vaste gedeette van het kapitaat, komt de atgemene
vergadering bijeen binnen een termijn van ten hoogste zestig dagen nadat het
verlies is vastgestetd, om te beraadslagen en te bestissen over een saneringsptan
dat de raad van bestuur heeft opgestetd.

zijn voorstetten in dat saneringsptan dat uitertijk
drie weken voor de atgemene vergadering aan atte deetnemers en aan de
toezichthoudende overheid wordt voorgelegd, samen met de oproepingsbrief en
atte bijbehorende documenten waaruit de noodzaak van het saneringsptan btijkt.
De raad van bestuur verantwoordt
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De atgemene vergadering bestist onder de voorwaarden, vermetd in artikel 427 van
het DLB. Ats het saneringsptan niet of in onvotdoende mate wordt aanvaard, kan
aftike[ 470 van het DLB worden toegepast.

TITEL VI - ONTBINDING EN VEREFFENING

Artiket 43:
Op verzoek van drie vierde van het aantal deetnemende gemeenten, en aan de
hand van de gemeenteraadsbestissingen die daarvoor worden genomen, kan de
atgemene vergadering met een drievierdemeerderheid van het aantal stemmen tot
de vervroegde ontbinding van een vereniging beslissen.
Artiket 44:
Bij ontbinding krachtens het voorgaande artikel of door het verstrijken van de
statutair bepaalde duur die niet vertengd wordt, wijst de algemene vergadering die
de ontbinding vaststett, de vereffenaars aan op dezetfde wijze ats bepaald is voor
de bestuurders
Een beperkt cottege van vereffenaars kan samengestetd worden.

Het totaalaantal leden van dat cottege bedraagt ten hoogste een derde van dat van
de raad van bestuur.
Atte andere organen vervatlen op het ogenbtik van de ontbinding.
Het vottaltige personeel van de vereniging wordt overgenomen, hetzij door de
deetnemers, hetzij eventueel door de overnemers van de activiteit, in verhouding
tot de kapitaatinbreng of overeenkomstig de onderting bereikte akkoorden, en
zonder dat de personeetsteden door die pticht tot overname gebonden zijn.
De nieuwe werkgever waarborgt de rechten die de vereniging op het ogenbtik van
haar ontbinding, hetzij statutair, hetzij contractueel voor de werknemers
vastgestetd had.

Het personeel dat door een gemeente overgenomen wordt, komt, met behoud van
zijn getdetijke rechten, terecht in een overgangskader dat uitdovend is.
De gemeenten hebben een recht van voorkeur bij de overname van de instattaties
die op hun grondgebied tiggen.

Artiket 45:
Na aanzuivering van atle ontvangsten en lasten, atsmede van de kosten van
tiquidatie of bewaring, wordt het netto'actief evenredig verdeeld onder de
houders van de maatschappetijke aandeten.
Artiket 46: Deze statuten treden in voege op 111/2019.

Opgemaakt te Lochristi, 5 juni 2018
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