Statuten INTERWAAS
Coördinatietekst na laatste wijziging zoals aangenomen door de Algemene
Vergadering van Interwaas van 31 mei 2017,
goedgekeurd bij Ministerieel Besluit van 25 maart 2017 en gepubliceerd in het
Belgisch Staatsblad van 25 april 2017.
En met de op 23 mei 2018 door de Raad van Bestuur goedgekeurde
wijzigingen, voorgelegd aan en goedgekeurd door de Buitengewone Algemene
vergadering van 10 oktober 2018, voorgelegd aan de bevoegde Vlaams
minister met schrijven van 16 oktober 2018, goedgekeurd door de bevoegde
Vlaamse minister op 10 januari 2019 en gepubliceerd in het BS
van 22 februari 2019 onder nummer 19027757.
HOOFDSTUK I - Algemene bepalingen
Artikel 1. De vereniging is een intergemeentelijk samenwerkingsverband, beheerst door het
Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, hierna genoemd “het decreet of DLB”.
Zij wordt “Intergemeentelijk Samenwerkingsverband van het Land van Waas” genoemd,
afgekort tot “Interwaas”.
Op grond van de bepalingen van het decreet heeft zij het karakter van een dienstverlenende
vereniging ten behoeve van de aangesloten gemeenten. Deze kunnen bepaalde in artikel 3 omschreven
diensten bij beslissing van hun gemeenteraden exclusief aan de dienstverlenende vereniging
toevertrouwen, in welk geval, behoudens de vrijheid voor de gemeenten om deze dienstverlening in
eigen beheer te ontwikkelen, zij zich onthouden voor dergelijke diensten een beroep op derden te doen.
De vereniging van haar kant zal dergelijke dienstverlening uitsluitend aan de deelnemende gemeenten
kunnen verstrekken. De kosten verbonden aan de exclusieve dienstverlening worden verrekend aan de
deelnemende gemeenten op basis van het kostendelend principe.
Artikel 2. Zij heeft een rechtsvorm sui generis overeenkomstig de bepalingen van het decreet.
Zij is onderworpen aan de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen, die gelden voor de
coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, voor alles wat niet uitdrukkelijk in het
decreet is voorzien.
Overeenkomstig artikel 397 van het decreet heeft zij geen handelskarakter en vormt ze een
publiekrechtelijke rechtspersoon.
Artikel 3. De vereniging heeft de streekontwikkeling in de bij haar aangesloten gemeenten van
het Waasland tot doel en oefent daartoe activiteiten uit in de economische en sociale beleidsdomeinen,
met name:
1 de uitvoering van projecten, onder meer met het oog op de bevordering van de
werkgelegenheid en de vestiging of hervestiging van industriële en ambachtelijke bedrijven
enerzijds, en ter bevordering van een comfortabele, aangepaste en verantwoorde huisvesting
van de inwoners van de regio anderzijds en verder alle projecten die de streekontwikkeling ten
goede kunnen komen;
2 het verstrekken van diensten aan de aangesloten gemeenten ter ondersteuning van de
gemeentelijke dienstverlening en taken.
De vereniging behartigt in het algemeen de intergemeentelijke Wase belangen door het
formuleren van gemeenschappelijke stellingen en het stimuleren van gemeenschappelijke acties.
Artikel 4. De zetel van de vereniging is gevestigd in de gebouwen van de vereniging te SintNiklaas, Lamstraat, 113 en zal kunnen gewijzigd worden bij een eenvoudig besluit van de raad van
bestuur.
De raad van bestuur zorgt ervoor dat elke zetelwijziging in de bijlage aan het Belgisch
Staatsblad wordt bekendgemaakt. De vereniging mag, benevens haar zetel van de vennootschap, één
of meer exploitatiezetels oprichten.
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Artikel 5. De vereniging is opgericht op zesentwintig juni negentienhonderd achtenzestig, voor
een termijn die verstreek op zesentwintig juni negentienhonderd achtennegentig.
De bestaansduur van de vereniging werd verlengd voor een termijn, die verstrijkt op
zesentwintig juni tweeduizend en achtentwintig.
Op grond van de bepalingen van het decreet is haar bestaansduur echter beperkt tot 1 januari
2019. Deze termijn is verlengbaar telkens met 18 jaar. Over deze verlenging zal dienen beslist te worden
overeenkomstig de bepalingen van de artikelen 424 en 425 van het decreet. Gezien verlengingen
telkens in een jaar van gemeenteraadsverkiezingen vallen zal overeenkomstig art. 424 DLB over
verlenging worden beslist door de gemeenteraden en door de eerste algemene vergadering in het jaar
volgend op de gemeenteraadsverkiezingen. Zolang wordt de oorspronkelijke duur verlengd.
De vereniging mag slechts verbintenissen aangaan voor een termijn die haar bestaansduur
overschrijdt, indien zij deze verbintenissen kan nakomen.
Artikel 6. De vereniging is samengesteld uit de oprichtende leden evenals uit de leden die
ingevolge een besluit van de algemene vergadering gemachtigd worden toe te treden.
De vereniging zal ten aanzien van de onderstaande benoemde leden handelen als
kostendelende vereniging, waarvan ze het beheer zal uitvoeren, in lijn met de btw-beslissingen. Als
kostendelende vereniging handelt de vereniging onder de naam, de rechtsvorm en het maatschappelijk
adres zoals bepaald in de artikelen 1, 2 en 4 van deze statuten.
Als kostendelende vereniging zal de vereniging enkel handelen bij toepassing van art. 44,
§2bis van het btw-wetboek voor de onderstaande leden in de mate deze overwegend handelen als
niet-btw-plichtigen of vrijgestelde btw-plichtigen.
Als lid van de kostendelende vereniging inzake btw worden onderscheiden:
- de Stad Sint-Niklaas, met administratief centrum: Grote Markt 1, 9100 Sint-Niklaas gekend
onder het ondernemingsnummer 0207.464.192;
- de Stad Lokeren, met administratief centrum: Groentenmarkt 1, 9160 Lokeren, gekend
onder het ondernemingsnummer 0207.463.402;
- de Gemeente Beveren met administratief centrum: Stationsstraat 2, 9120 Beveren,
gekend onder het ondernemingsnummer 0207.462.313;
- de Gemeente Kruibeke met administratief centrum: O.L.Vrouwplein 18, 9150 Kruibeke,
gekend onder het ondernemingsnummer 0207.463.303;
- de Gemeente Sint-Gillis met administratief centrum: Burgemeester Omer De Meyplein 1,
9170 Sint-Gillis-Waas, gekend onder het ondernemingsnummer 0207.464.093;
- de Gemeente Stekene met administratief centrum: Stadionstraat 2, 9190 Stekene, gekend
onder het ondernemingsnummer 0207.464.489;
- de Gemeente Temse met administratief centrum: Frans Boelplein 1, 9140 Temse gekend
onder het ondernemingsnummer 0207.464.588;
- de Gemeente Waasmunster met administratief centrum: Vierschaar 1, 9250 Waasmunster
gekend onder het ondernemingsnummer 0207.447.069;
- de Gemeente Moerbeke met administratief centrum: Lindenplaats 7, 9180 Moerbeke
gekend onder het ondernemingsnummer 0207.453.405;
- de Gemeente Zwijndrecht met administratief centrum: Binnenplein 1, 2070 Zwijndrecht
gekend onder het ondernemingsnummer 0207.499.232.
De handelingen gesteld aan de leden binnen de kostendelende vereniging omvatten onder
meer de diensten, beoogd in artikel 3 van deze statuten, die betrekking hebben op:
- het onderhoud van openbare gemeentelijke infrastructuur;
- studies die betrekking hebben op de socio-economische ontwikkeling van het Waasland;
- ruimtelijke ordening en stedenbouwkundige ontwikkeling;
- ontwikkeling en uitvoering van taken van (inter)gemeentelijk belang en gemeenschappelijk
huisvestigingsbeleid;
- studies die betrekking hebben op duurzaamheid en mobiliteit ten gunste van projecten in
het Waasland;
- professionele ontwikkeling van knowhow inzake procurement ter uitvoering van
onderhandelingen in naam en voor rekening van de leden van de kostendelende vereniging;
- ICT
- erfgoed en culturele samenwerking
- alle andere type diensten verricht in het gemeenschappelijk belang van alle leden;
Alle diensten verricht door de vereniging dienen aan kostprijs te verlopen en dienen uitsluitend
aangewend te worden door de leden van de kostendelende vereniging voor de niet-btw-plichtige of btw-
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vrijgestelde handelingen van art. 44 van het btw-wetboek. De mogelijke levering van goederen door de
vereniging, zoals beoogd in het btw – wetboek art. 9, volgen daarentegen hun eigen btw regime.
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HOOFDSTUK II - Maatschappelijk kapitaal
Artikel 7. Het maatschappelijk kapitaal is vanaf 1 januari 2002 samengesteld uit ondeelbare
aandelen op naam van vijfentwintig euro elk. Het vaste gedeelte van het maatschappelijk kapitaal
bedraagt vijfhonderd duizend euro.
Artikel 8. Er bestaan twee reeksen maatschappelijke aandelen:
A-aandelen toegekend aan de toetredende gemeenten van het Waasland;
B-aandelen toegekend aan publiekrechtelijke instellingen.
De aandelen kunnen slechts overgedragen worden onder aangeslotenen van dezelfde reeks
mits toestemming van de algemene vergadering en voor zover de afstand de naleving van de
verbintenissen niet in het gedrang brengt.
Artikel 9. Het kapitaalsaandeel van de gemeenten van het Waasland wordt bepaald op twaalf
en een halve euro per inwoner. Het totaal bedrag wordt desgevallend tot het volgende gehele bedrag
in euro verhoogd.
Bij latere toetreding wordt deze basis door de algemene vergadering aangepast, rekening
houdend met de werkelijke waarde van het netto-actief en de in functie van het algemeen belang reeds
toegestane uitgaven.
Bovenbedoelde bevolkingscijfers worden vastgesteld volgens de meest recente officiële
opgave. Voor de toekenning van de aandelen worden de cijfers, op basis van deze gegevens bekomen,
afgerond op het hoger liggend bedrag in gehele aandelen.
Het kapitaalsaandeel van de gemeenten van het Waasland wordt door de algemene
vergadering aangepast bij elke aangroei van de bevolking met vijf ten honderd.
Het kapitaalsaandeel van de andere deelnemers wordt bepaald door de algemene vergadering,
rekening houdend met de op dat ogenblik gekende boekhoudkundige resultaten. De algemene
vergadering stelt eveneens het aantal van de hen toekomende aandelen vast.
Artikel 10. De deelnemers-openbare besturen houders van A-aandelen hebben het geplaatst
kapitaal volledig gestort. Het overige kan door de raad van bestuur op ieder ogenblik opgeëist worden.
De aandeelhouder, die in gebreke blijft op de gestelde datum, de gevraagde stortingen te doen,
is aan de vereniging een jaarlijkse intrest gelijk aan de wettelijke intrest verschuldigd.
De volgende stortingen worden eerst op de vervallen intrest aangerekend.
Nieuwe deelnemers storten bij toetreding het volledige bedrag van het geplaatst kapitaal.
Artikel 11. Bij toepassing van de artikelen 7,8 en 9 hiervoor, zijn met het oog op de vergoeding
van de inbrengen, de aandelen op 15 februari 2017 als volgt geplaatst:
1 A-aandelen, als volgt aan de aangesloten gemeenten van het Waasland toegekend:
- Gemeente Beveren: drieëntwintigduizend honderdvijftig (23.150) aandelen
- Gemeente Kruibeke: achtduizend tweehonderdnegentwintig (8.229) aandelen
- Stad Lokeren: negentienduizend vijfhonderdachtig (19.580) aandelen
- Gemeente Moerbeke: drieduizend en negenennegentig (3.099) aandelen
- Gemeente Sint-Gillis-Waas: negenduizend honderdvierennegentig (9.194) aandelen
- Stad Sint-Niklaas: zevenendertigduizend negenhonderd zesenzestig (37.966) aandelen
- Gemeente Stekene: achtduizend achthonderdnegentig (8.890) aandelen
- Gemeente Temse: veertienduizend vierenzeventig (14.074) aandelen
- Gemeente Waasmunster: vijfduizend driehonderdéénentachtig (5.381) aandelen
- Gemeente Zwijndrecht: negenduizend driehonderdachttien (9.318) aandelen
Artikel 12. De deelnemers zijn slechts gebonden tot beloop van de aandelen die zij geplaatst
hebben met uitsluiting van elke hoofdelijke verantwoordelijkheid.
Artikel 13. Van de deelnemers kan een bijdrage geëist worden om de werkingskosten te
dekken. Voor de gemeenten van het Waasland mag het jaarlijks bedrag niet hoger liggen dan twee euro
vijftig cent per inwoner. Voor de andere deelnemers zal de bijdrage gelijk zijn aan het aantal door hen
geplaatste aandelen vermenigvuldigd met de quotiënt van de deling van de globale bijdrage van de
gemeenten van het Waasland door het aantal door hen geplaatste aandelen.
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HOOFDSTUK III - Toetreding, uitsluiting
Artikel 14. Inzake toetreding en uitsluiting van de deelnemers gelden de bepalingen van het
decreet.
De raad van bestuur neemt akte van de toetreding voor elke nieuwe deelnemer.
Artikel 15. §1. Een deelnemer kan wegens behoorlijk vastgestelde niet-uitvoering van zijn
verbintenissen worden uitgesloten. Het besluit tot uitsluiting wordt op voorstel van de raad van bestuur
getroffen door de algemene vergadering, bij meerderheid van twee derden van de vertegenwoordigde
stemmen.
De betrokken deelnemer dient opgeroepen en gehoord zo hij het wenst.
Op de uitsluiting zijn voor het overige de bepalingen van kracht van artikel 370 van het Wetboek
van Vennootschappen, met dien verstande dat de algemene vergadering haar bevoegdheid ter zake
niet aan een ander orgaan kan overdragen.
§2. Wanneer nieuwe leden willen toetreden tot de kostendelende vereniging of leden willen of
moeten uittreden uit de kostendelende vereniging als vermeld in artikel 6 bis van deze statuten, zal de
raad van bestuur bij vrijwillige toetreding en uittreding van leden kunnen beslissen bij gewone
meerderheid van stemmen. Bij verplichte uittreding van leden, omdat aan gestelde voorwaarden van de
kostendelende vereniging niet langer voldaan kan worden als vermeld in art. 44, §2bis van het btwwetboek, zal de raad van bestuur de verplichte uittreding van leden officieel dienen te notificeren. De
toetreding en uittreding van leden van de kostendelende vereniging wordt ook gemeld aan de lokale
btw-diensten bevoegd voor de vereniging.
HOOFDSTUK IV - Bestuur, toezicht en algemene vergadering
A. Raad van bestuur
Artikel 16. De vereniging wordt bestuurd door een raad van bestuur van maximum vijftien (15)
leden door de algemene vergadering benoemd voor zes jaar, behoudens de beperkingen voorzien in
artikel 19, en door haar afzetbaar.
Binnen de groep der deelgenoten, houders van A-aandelen worden de hen toekomende
mandaten als volgt verdeeld:
- Sint-Niklaas: maximum drie;
- Beveren, Lokeren en Temse: elk maximum twee;
- Sint-Gillis-Waas, Stekene, Zwijndrecht, Kruibeke, Waasmunster en Moerbeke: elk
maximum één.
In geval van nieuwe deelnemers zal de algemene vergadering het aantal mandaten bepalen
dat toekomt aan nieuw toetredende deelnemers, zo nodig na statutenwijziging teneinde binnen het
aantal van vijftien bestuurders te blijven zoals decretaal bepaald.
Ieder van de deelnemers dragen zoveel kandidaat bestuurders voor als er hen toekomen,
binnen de decretale verplichting aangaande het genderevenwicht (maximaal twee derden van de leden
is van hetzelfde geslacht (art. 434 DLB)):
• Eerste voordracht (alle tien gemeenten): vrij
• Tweede voordracht (Sint-Niklaas, Beveren, Lokeren en Temse): de voorgedragen
kandidaat is van het andere geslacht dan de eerste voordracht
• Derde voordracht (Sint-Niklaas): een dubbele voordracht (man en vrouw), waarbij de
Algemene vergadering in voorkomend geval deze voordracht kiest die tot een correct
genderevenwicht leidt.
De door de aangesloten gemeenten voorgedragen kandidaten dienen gemeenteraadslid,
schepen of burgemeester, te zijn.
Indien een gemeenteraad kandidaat-bestuurders voordraagt die geen lid zijn van de
gemeenteraad, maar van wie de deskundigheid met betrekking tot de statutair bepaalde doelstellingen
manifest aantoonbaar is, wordt deze voordracht uitdrukkelijk gemotiveerd. In dit laatste geval is de
onverenigbaarheid van het mandaat van bestuurder met de functie van werknemer van een aangesloten
bestuur, voorzien in artikel 436 van het decreet, niet van toepassing.
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Indien de bestuurders zich willen laten bijstaan door andere deskundigen, zal door de algemene
vergadering enkel tot de aanstelling ervan kunnen overgaan worden overeenkomstig de bepalingen van
artikel 435, vierde en vijfde alinea van het decreet.
De aldus bekomen kandidaturen worden aan de algemene vergadering voorgelegd.
De benoeming van de bestuurders gebeurt bij geheime stemming. Indien een kandidaat in de
algemene vergadering de meerderheid niet behaalt, wordt door de groep of door de raad die hem
voorgesteld heeft, een nieuwe kandidaat voorgedragen. De nieuwe kandidaat woont als waarnemer de
vergaderingen van de raad van bestuur bij tot de eerstvolgende algemene vergadering waaraan de
benoeming wordt voorgelegd
De uittredende bestuurders zijn herkiesbaar.
Artikel 17. Aan de vergaderingen van de raad van bestuur wordt deelgenomen door ten
hoogste drie rechtstreeks door verschillende gemeenten aangeduide afgevaardigden die lid zijn met
raadgevende stem. Deze afgevaardigden worden aangeduid onder de leden van de respectievelijke
gemeenteraden die in de betrokken gemeenten verkozen zijn op een lijst waarvan geen enkele
verkozene deel uitmaakt van het college van burgemeester en schepenen of aangesteld is als voorzitter
van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn.
• 1 bestuurder met raadgevende stem wordt aangeduid namens de zes gemeenten Sint-GillisWaas, Stekene, Zwijndrecht, Kruibeke, Waasmunster en Moerbeke (bij zes voordrachten elk
één jaar in de aangeduide volgorde, bij minder voordrachten een evenredige verdeling)
• 1 bestuurder met raadgevende stem wordt aangeduid namens Beveren, Lokeren en Temse
(bij drie voordrachten elk twee jaar in de aangeduide volgorde, bij minder voordrachten een
evenredige verdeling)
• 1 bestuurder met raadgevende stem wordt aangeduid namens Sint-Niklaas
Artikel 18. Wanneer een mandaat van bestuurder openvalt, voorziet de raad van bestuur in de
vervanging.
De plaatsvervanger moet dezelfde deelnemer vertegenwoordigen als zijn voorganger.
De plaatsvervanger blijft in functie tot de volgende algemene vergadering. Deze laatste voorziet
in de definitieve vervanging, overeenkomstig de bepalingen van artikel 16. De aldus benoemde
bestuurder beëindigt het mandaat van zijn voorganger.
Artikel 19. Elke bestuurder is van rechtswege ontslagnemend zodra hij het gemeentelijk of
provinciaal mandaat, dat hij bij zijn benoeming bekleedde, verloren heeft.
Evenwel in geval van vernieuwing van de gemeenteraden vervallen de mandaten van
bestuurders, die op voordracht van de deelnemende gemeenten zijn benoemd, slechts op de algemene
vergadering die volgt op de vernieuwing van de gemeenteraden. In dit geval vervallen de mandaten van
alle andere bestuurders gelijktijdig. Elke bestuurder is van rechtswege ontslagnemend zodra hij het
vertrouwen niet meer bezit van de deelnemer die hem heeft voorgedragen, doch slechts vanaf het
ogenblik dat door deze deelnemer een nieuwe kandidaat wordt voorgedragen.
Artikel 20. De bestuurders zijn niet aansprakelijk voor de verbintenissen door de vereniging
aangegaan.
Artikel 21. Het is de bestuurders verboden:
1 aanwezig te zijn bij de beraadslagingen over zaken waarbij zij hetzij persoonlijk, hetzij als
zaakwaarnemer, vóór of na hun verkiezing, een rechtstreeks belang hebben of hadden, of waarbij hun
bloed- of aanverwanten tot de vierde graad inbegrepen, een persoonlijk of rechtstreeks belang hebben.
Dit verbod strekt niet verder dan de bloed- en aanverwanten tot de tweede graad, zo het gaat om
voordrachten van kandidaten, benoemingen, afzettingen en schorsingen.
2 rechtstreeks of onrechtstreeks deel te nemen aan overeenkomsten afgesloten met het
Intergemeentelijk Samenwerkingsverband, aan om het even welke dienst; heffing van rechten, levering
of aanbesteding voor rekening van de vereniging.
3 op te treden als advocaat, notaris of zaakwaarnemer in rechtsgedingen tegen het
Intergemeentelijk Samenwerkingsverband; in dezelfde hoedanigheid ten behoeve van de vereniging te
pleiten, raad te geven of op te treden in enige betwisting. In het kader van de vereniging kunnen zij in
deze hoedanigheden slechts kosteloos optreden.
Overtreding van deze verbodsbepaling heeft automatisch een definitief verval van het
bestuursmandaat voor gevolg. De raad van bestuur, of bij ontstentenis, de algemene vergadering,
spreekt van rechtswege en bij een met redenen omkleed besluit de vervallenverklaring uit.
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Artikel 22. De raad van bestuur kiest in zijn schoot een voorzitter onder de bestuurders, die op
voordracht van de deelnemende gemeenten benoemd zijn, en één of meer ondervoorzitters. De
mandaten van voorzitter en ondervoorzitter worden toegekend voor een termijn van twee jaar. Zij zijn
hernieuwbaar en nemen in ieder geval een einde met het mandaat van de betrokken bestuurders. De
raad duidt eveneens een secretaris aan. Deze moet niet noodzakelijk lid zijn van de raad. Ook dit
mandaat geldt voor twee jaar en is hernieuwbaar.
De vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter en bij ontstentenis door de ondervoorzitter
of ondervoorzitters in de volgorde van hun verkiezing, door de bestuurder met de grootste
ononderbroken anciënniteit in de raad of, bij gelijke anciënniteit, door de oudste bestuurder in leeftijd.
De zetelende voorzitter zal in elk geval tot de bestuurders dienen te behoren, die op voordracht van de
gemeenten benoemd zijn.
Artikel 23. De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en beslissen wanneer zowel
op de totaliteit van de leden, als in de groep, benoemd op voordracht van de aangesloten gemeenten
van het Waasland, de meerderheid aanwezig of vertegenwoordigd is. Zijn bevoegdheid is beperkt tot
de punten die op de agenda voorkomen.
De besluiten worden rechtsgeldig genomen bij meerderheid van de uitgebrachte stemmen
zowel globaal als in de groep van de bestuurders, aangeduid door de gemeenten.
Elke bestuurder beschikt over één stem.
Een bestuurder kan hoogstens één andere bestuurder vertegenwoordigen die hem daartoe
schriftelijk volmacht geeft, overeenkomstig de bepalingen van artikel 447 van het decreet.
Volmachtgever en volmachtdrager moeten behoren tot dezelfde groep bestuurders als bedoeld in artikel
16. De volmacht moet de naam van beiden vermelden alsmede de datum van de enkele zitting waarvoor
de volmacht wordt verleend.
Artikel 24. Wanneer de aanwezigheidsquorums in het voorgaand artikel bepaald, niet bereikt
worden, kan binnen de veertien dagen een tweede vergadering worden belegd. Op deze nieuwe
vergadering kan over de punten, die voor de tweede maal op de agenda voorkomen, geldig worden
beslist, welke ook het aantal aanwezige bestuurders zij.
De uitnodigingen tot het bijwonen aan deze tweede vergadering worden aangetekend verstuurd
en brengen de tekst van de eerste alinea van dit artikel in herinnering.
Artikel 25. De raad van bestuur vergadert op uitnodiging van de voorzitter, zo dikwijls het belang
van de vereniging dit vereist en minstens viermaal per jaar.
De voorzitter is tot bijeenroeping gehouden op vraag van drie bestuurders of van de
commissaris.
Drie bestuurders kunnen ook de inschrijving van een punt op de agenda eisen.
De uitnodigingen worden aan alle bestuurders toegestuurd ten minste acht dagen vóór de dag
der vergadering, het geval van hoogdringendheid uitgezonderd; zij vermelden de agenda.
Artikel 26. De bijeenkomsten van de raad worden gehouden in de zetel van de vereniging of
op een andere, in de uitnodigingen vermelde plaats.
De gedetailleerde notulen worden ondertekend door twee bestuurders en gebundeld in een
daartoe bestemd register.
Een eensluidend afschrift van de notulen wordt binnen de dertig dagen overgemaakt aan alle
bestuurders.
Artikel 27. De raad van bestuur beschikt over de meest uitgebreide bevoegdheid voor het
bestuur van de vereniging. Hij heeft alle bevoegdheden die door de wet of deze statuten niet aan de
algemene vergadering zijn opgedragen.
Artikel 28. Er is geen Directiecomité meer.
De Raad van Bestuur kan één of meer personen op zijn vergaderingen uitnodigen om alle gewenste
inlichtingen te verstrekken.
Artikel 29. Behoudens delegatie wat de uitvoering van het administratief en geldelijk statuut
van het personeel betreft, is de raad van bestuur bevoegd voor alle personeelsaangelegenheden.
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Artikel 30. Het presentiegeld en de andere vergoedingen waarop de bestuurders aanspraak
kunnen maken worden door de algemene vergadering bepaald binnen de perken en overeenkomstig
de toekenningsvoorwaarden vastgesteld door de Vlaamse regering.
Artikel 31. De vereniging wordt rechtsgeldig in en buiten rechte bij alle akten en/of
rechtshandelingen die de vereniging verbinden, vertegenwoordigd door de voorzitter van de raad van
bestuur en door een bestuurder.
Voor akten en/of rechtshandelingen die de vereniging verbinden en die kaderen binnen het
dagelijks bestuur, kan de vereniging rechtsgeldig worden vertegenwoordigd door de voorzitter van de
raad van bestuur.
De raad van bestuur of de bestuurders die de vereniging vertegenwoordigen (deze laatsten
onder de opschortende voorwaarde van een bekrachtiging achteraf door de raad van bestuur) kunnen
gevolmachtigden van de vereniging aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor
bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de
vereniging binnen de perken van de hun verleende volmacht.
B. Controle op de vereniging
Artikel 32. Het toezicht op de vereniging wordt uitgeoefend door een of meer commissarissen,
benoemd door de algemene vergadering onder de leden van het Instituut van Bedrijfsrevisoren en door
haar afzetbaar.
De algemene vergadering stelt tevens de vergoeding van de commissarissen vast, rekening
houdend met de wettelijke en reglementaire bepalingen die hun ambt en hun bevoegdheid regelen.
C. Algemene vergadering
Artikel 33. De regelmatig samengestelde algemene vergadering vertegenwoordigt de
algemeenheid van de aandelen. Haar besluiten verbinden alle deelnemers zelfs hen die tegenstemden
of afwezig waren.
Artikel 34. De algemene vergadering is samengesteld uit de vertegenwoordigers van de
deelnemers. Ieder vertegenwoordigd aandeel geeft recht op één stem.
De vertegenwoordigers van de deelnemers kunnen voor de volledige duur van de legislatuur
door de raden van de deelnemers aangewezen worden onder de raadsleden, de burgemeester en de
schepenen voor de gemeenten. De vaststelling van het mandaat moet wel voor elke algemene
vergadering afzonderlijk door de raden van de deelnemers worden genomen.
De volmachten worden drie volle dagen voor de vergadering op de zetel van de vennootschap
neergelegd.
De algemene vergadering kan eventueel, bij algemene maatregel de niet tijdig neergelegde
volmachten aanvaarden.
Elke gemeentelijke deelnemer kan ten hoogste vertegenwoordigd worden door zoveel
vertegenwoordigers als het bevolkingscijfer van de gemeente begonnen schijven van 20.000 inwoners
telt. De deelnemers bepalen autonoom het aantal stemmen waarover ieder vertegenwoordiger beschikt.
Zij bepalen tevens het mandaat van hun vertegenwoordiger(s).
Voor de aanvang van de vergadering ondertekenen de vertegenwoordigers een
aanwezigheidslijst. Deze lijst wordt door stemopnemers echt verklaard en bij het proces-verbaal van de
vergadering gevoegd.
De bestuurders en de commissarissen wonen van rechtswege de algemene vergadering bij. Zij
hebben geen stemrecht.
Artikel 35. De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van
bestuur of door zijn plaatsvervanger.
De voorzitter duidt de secretaris en twee stemopnemers aan. Samen vormen zij het bureau.
Artikel 36. De jaarvergadering wordt ieder jaar gehouden in de loop van de maand mei in de
zetel van de vennootschap of op de plaats vermeld in de uitnodigingsbrieven, die tevens de dag en het
uur aanduiden.
Tijdens de jaarvergadering die plaatsvindt in de loop van het eerste werkingsjaar na het jaar
waarin verkiezingen voor de algehele vernieuwing van de gemeenteraden werden georganiseerd, zal
de raad van bestuur een evaluatierapport voorleggen over de werking van de vereniging. Dit rapport
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bevat tevens een nieuw ondernemingsplan 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.
Buitengewone algemene vergaderingen worden bijeengeroepen, hetzij bij besluit van de raad
van bestuur, hetzij op verzoek van de commissaris.
Een buitengewone algemene vergadering wordt in ieder geval gehouden in de loop van het
laatste trimester van elk jaar. Deze zal de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor het
volgende boekjaar bespreken. Een door de raad van bestuur opgestelde begroting staat op de agenda
van deze vergadering.
De raad is tot bijeenroeping van de algemene vergadering verplicht op verzoek van deelnemers
die samen ten minste één tiende van de aandelen bezitten. Is binnen de dertig dagen aan dit verzoek
niet voldaan, dan kan de bijeenroeping uitgaan van de commissaris of van de deelnemers, die het
indienen.
De datum en de agenda van de algemene vergadering worden veertig dagen vooraf bij
aangetekende brief aan de deelnemers medegedeeld.
De agenda wordt opgesteld door de raad van bestuur.
De uitnodigingen tot de jaarvergadering omvatten het jaarverslag, de jaarrekening houdende de
balans, de resultatenrekening en het voorstel van bestemming van het resultaat evenals de ter zake
vereiste wettelijke toelichtingen. In het geval voorzien in artikel 455 van het decreet en indien een nieuwe
algemene vergadering dient bijeengeroepen, worden ook de gewijzigde rekeningen aan de
uitnodigingsbrief toegevoegd.
Aan de hand van de toegezonden documenten bepalen de deelnemende gemeenten het
mandaat van hun vertegenwoordiger.
Artikel 37. De bevoegdheid van de algemene vergadering is beperkt tot de punten die op de
agenda voorkomen. Zij is nochtans verplicht over deze punten uitspraak te doen. Zij kan slechts geldige
besluiten treffen wanneer zowel de helft van het totaal aantal deelnemers als de meerderheid van de
aangesloten gemeenten van het Waasland aanwezig of vertegenwoordigd
zijn.
Worden deze quorums niet bereikt, dan kan binnen de zestig dagen een tweede algemene
vergadering worden belegd. Deze tweede algemene vergadering kan geldig besluiten treffen over de
punten, die voor de tweede maal op de agenda voorkomen, welk ook het aantal aanwezige of
vertegenwoordigde aandelen zij. De uitnodigingen tot het bijwonen van deze tweede vergadering zullen
bij aangetekende brief worden verzonden en aan de tekst van huidige paragraaf van dit artikel van
onderhavige statuten herinneren.
Artikel 38. Behoudens de uitzondering bij de wet of deze statuten voorzien, worden de besluiten
getroffen bij eenvoudige meerderheid, zowel van het totaal aantal uitgebrachte stemmen als van de
stemmen, uitgebracht door de vertegenwoordigers van de gemeenten.
Elk besluit van de algemene vergadering, ongeacht of het dient genomen bij eenvoudige
meerderheid of bij gekwalificeerde meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen van de
vertegenwoordigde aandelen, is slechts geldig indien terzelfdertijd de identiek vereiste meerderheid
werd bekomen van de geldig uitgebrachte stemmen van de vertegenwoordigde gemeentelijke
aandelen.
Artikel 39. In geval van beraadslaging over een voorstel tot wijziging van de statuten, wordt de
wijziging aangenomen bij meerderheid van drie vierden van de geldig uitgebrachte stemmen van de
vertegenwoordigde aandelen en van de geldig uitgebrachte stemmen van de vertegenwoordigde
gemeenten en de gewone meerderheid van het aantal deelnemende gemeenten, op voorwaarde dat
de meerderheid van de aandelen vertegenwoordigd is.
Uiterlijk negentig dagen voor de algemene vergadering die de statutenwijzigingen moet
beoordelen wordt een door de raad van bestuur opgesteld ontwerp aan alle deelnemers voorgelegd.
De beslissingen terzake van hun raden die de oorspronkelijke statuten hebben goedgekeurd, bepalen
het mandaat van de respectieve vertegenwoordigers op de algemene vergadering en worden bij het
verslag gevoegd. De deelnemers die nalaten binnen de gestelde termijn een beslissing te nemen en
voor te leggen, worden geacht zich te onthouden. De onthouding bepaalt het mandaat van hun
vertegenwoordiger op de algemene vergadering.
De gestemde wijzigingen aan de statuten worden slechts van kracht na goedkeuring door de
Vlaamse regering. Een afschrift van de mededeling van de voorgestelde statutenwijziging alsmede
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uittreksel uit het register van de gemeenteraadsbesluiten wordt bij de notulen van de vergadering
gevoegd.
Artikel 40. Na goedkeuring van het verslag en de jaarrekening verleent de algemene
vergadering, bij afzonderlijke stemming, kwijting aan de bestuurders en de commissarissen.
Artikel 41. De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van
het bureau en door de deelnemers of hun lasthebbers die erom verzoeken, en gebundeld in een daartoe
bestemd register.
Binnen de dertig dagen volgend op de vergadering worden aan alle deelnemers voor
eensluidend verklaarde afschriften van de beraadslagingen van de algemene vergadering overgemaakt.
De goedgekeurde jaarrekening, het verslag van de commissarissen en het jaarverslag, worden
elk jaar aan alle leden van de gemeenteraden van de aangesloten gemeenten, alsmede aan alle leden
van de provincieraad overgemaakt en dit uiterlijk twee maand na hun goedkeuring.

HOOFDSTUK V - Inventaris, jaarrekening - Bestemming van het resultaat
Artikel 42. Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december. Het eerste
boekjaar begint op de datum van de oprichting en eindigt op eenendertig december van hetzelfde jaar.
Ieder jaar stelt de raad van bestuur in de loop van het eerste semester het jaarverslag, de jaarrekening
en een voorstel van bestemming van het resultaat betreffende het vorige boekjaar op.
Artikel 43. Ten minste zes weken vóór de jaarvergadering stelt de raad van bestuur, zonder
verplaatsing, alle stukken, vereist voor het nazicht van de schrifturen van de vereniging, ter beschikking
van de commissaris.
Artikel 44. De boekhouding van de vereniging wordt gehouden volgens de wetgeving op de
boekhouding van de ondernemingen en overeenkomstig de richtlijnen van de bevoegde overheid. Deze
boekhouding dient tevens toe te laten de omzetten en kosten verbonden aan de goederensector te
onderscheiden van deze van de dienstensector, ten einde het kostendelende principe zoals beoogd in
art. 44, §2bis van het btw-wetboek te onderbouwen.
Door het kostendelende basisprincipe streeft de vereniging geen winstoogmerk na. Mogelijke
winsten voortvloeiend uit leveringen van goederen zoals beoogd in het btw-wetboek art. 9 kunnen niet
aangewend worden door de vereniging ter ondersteuning van haar activiteiten in de dienstensector.
Van de eventuele winst, voortvloeiend uit de goederensector zoals beoogd in art. 9 btwwetboek, wordt ten minste vijf ten honderd vooraf genomen voor het vormen van een wettelijke reserve.
Deze voorafneming is niet meer verplicht wanneer deze reserve één tiende van het maatschappelijk
kapitaal bereikt heeft.
Het overschot van de eventuele winst voorvloeiend uit de goederensector, zoals beoogd in art.
9 van het btw-wetboek wordt overgedragen op een beschikbare reserve. Op voorstel van de raad van
bestuur kan de algemene vergadering nochtans beslissen dat de winst, na voorafneming van de
wettelijke reserve, gedeeltelijk wordt overgedragen. Deze overgedragen winst wordt bestemd voor het
Waas Fonds, waarvan de oprichting werd beslist door de raad van bestuur in 2011.
De mogelijkheid tot uitkering van dividenden aan de deelnemers wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
Wanneer een boekjaar met verlies wordt afgesloten, wordt dit verlies, in afwijking van artikel
384 van het Wetboek van Vennootschappen, gedekt door afneming van de beschikbare reserve, of, zo
deze ontoereikend is, naar het volgende boekjaar overgebracht.
Wanneer ten gevolge van een geleden verlies het netto-actief van de vereniging gedaald is tot
minder dan de helft van het maatschappelijk kapitaal, dan moet de algemene vergadering worden
bijeengeroepen, overeenkomstig de bepalingen van artikel 457 van het decreet.
HOOFDSTUK VI - Verlenging, ontbinding en vereffening
Artikel 45. Een verlenging van de vereniging geschiedt overeenkomstig de artikelen 423 en
424 van het decreet.
Op een deelnemer, die niet deelneemt aan de verlenging, zijn de bepalingen van de artikelen
423 en 425 van het decreet van toepassing.
Een vroegtijdige ontbinding van de vereniging geschiedt overeenkomstig artikel 425 van het
decreet.
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Artikel 46. Ingeval van niet verlenging of bij vroegtijdige ontbinding van de vereniging benoemt
de algemene vergadering de vereffenaars overeenkomstig artikel 425 van het decreet en bepaalt hun
vergoeding.
Inzake de bevoegdheden van de vereffenaars en de wijze waarop de vereffening dient te
geschieden zijn, onverminderd artikel 425 van het decreet, de bepalingen van het Wetboek van
Vennootschappen van toepassing.
Het netto-actief wordt evenredig verdeeld onder alle aandeelhouders, rekening houdend met
het percentage van hun volstorting.
Te dien einde kunnen de vereffenaars de rekening afsluiten, alsof de niet volstorte schijven
opgeroepen werden en compenseren, of door voorafgaande terugbetalingen alle aandelen tot dezelfde
verhouding van volstorting terugbrengen.
Over de overeenkomsten in verband met de bestemming van de goederen en de overname van
het personeel zal door de algemene vergadering besloten worden vóór het afsluiten van de vereffening.
Tijdens de vereffening kunnen de installaties van openbaar nut door de gemeenten, op wier
grondgebied zij zich bevinden, of door de belanghebbende gemeenten overgenomen worden. De
overname geschiedt tegen boekwaarde. Te dien einde duiden de eventuele kopers en de vereffenaars
ieder een deskundige aan. Indien zij niet tot een vergelijk kunnen komen, duiden beide deskundigen
een derde aan. Indien beide deskundigen op dit punt tot geen akkoord komen, wordt de derde, op
verzoek van de meest naarstige partij, aangesteld door de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg
van de zetel van de vennootschap.
HOOFDSTUK VII – Woonstkeuze
Artikel 47. Elke deelnemer, bestuurder, commissaris of vereffenaar, die niet in België
gehuisvest is, moet er woonstkeuze doen voor alles wat de uitvoering van deze statuten betreft.
Bij ontstentenis van dergelijke woonstkeuze kunnen alle oproepingen en notificaties geldig op
de zetel van de vereniging gedaan worden.
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