Gecoördineerde STATUTEN per 27/03/2018
Investeringsvereniging voor de gemeenten van de Kempen en het Antwerpse, afgekort “IKA”
Dienstverlenende vereniging in de zin van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke
samenwerking.
Ondernemingsnummer (RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen): 0227.673.846
Zetel van de vereniging: gemeentehuis Malle
Administratief adres: Ravensteingalerij 4 bus 2 te 1000 Brussel
02 300 00 50 - fax 02 513 07 46
Rekeningnummer Belfius: IBAN BE11 0910 0966 3148 BIC GKCC BE BB
Statuten & oprichting:
Statuten goedgekeurd bij Ministerieel Besluit van 10/11/1983 en verschenen in de bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad van 21 augustus 1985 nr 850821-154.
- Wijziging van de statuten bij beslissing van de algemene vergadering van 23 mei 1986, goedgekeurd bij
Ministerieel Besluit van 26 augustus 1987.
- Wijziging van de statuten bij beslissing van de algemene vergadering van 27 mei 1988,
goedgekeurd bij Ministerieel Besluit van 14 oktober 1988.
- Wijziging van de statuten bij beslissing van de algemene vergadering van 27 mei 1992,
goedgekeurd bij Ministerieel Besluit van 2 september 1992.
- Wijziging van de statuten bij beslissing van de algemene vergadering van 28 mei 1993,
goedgekeurd bij Ministerieel Besluit van 20 september 1993.
- Wijziging van de statuten bij beslissing van de algemene vergadering van 25 mei 1994,
bij Ministerieel Besluit van 19 december 1994.
- Wijziging van de statuten bij beslissing van de buitengewone algemene vergadering van 30 april 1996,
goedgekeurd bij Ministerieel Besluit van 9 oktober 1996.
- Wijziging van de statuten bij beslissing van de algemene vergadering van 21 mei 1999,
goedgekeurd bij Ministerieel Besluit van 6 oktober 1999.
- Wijziging van de statuten bij beslissing van de algemene vergadering van 22 mei 2001,
goedgekeurd bij Ministerieel Besluit van 2 oktober 2001.
- Wijziging van de statuten bij beslissing van de buitengewone algemene vergadering van 28 mei 2002,
goedgekeurd bij Ministerieel Besluit van 18 december 2002.
- Wijziging van de statuten van IKA, Kasterlee beslissing van de Buitengewone Algemene Vergadering van 20
oktober 2003, niet-goedkeuring bij Ministerieel Besluit van 15 maar 2004.
- Wijziging van de statuten van IKA, Kasterlee beslissing van de Buitengewone Algemene Vergadering van 13
december 2004, goedgekeurd bij Ministerieel Besluit van 20 april 2005
- Wijziging van de statuten van IKA, Kasterlee beslissing van de Buitengewone Algemene Vergadering van 25
juni 2007, goedgekeurd bij Ministerieel Besluit van 9 oktober 2007
- Wijziging van de statuten van IKA, Oud-Turnhout beslissing van de Buitengewone Algemene Vergadering
van 23 juni 2010, goedgekeurd bij Ministerieel Besluit van 3 december 2010
- Wijziging van de statuten van IKA, Kasterlee beslissing van de Buitengewone Algemene Vergadering van 16
december 2014, goedgekeurd bij Ministerieel Besluit van 15 april 2015
- Wijziging van de statuten van IKA, Brecht beslissing van de Buitengewone Algemene Vergadering van 19
december 2016, goedgekeurd bij Ministerieel besluit van 21 maart 2017
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TITEL I : NAAM EN RECHTSVORM – DEFINITIES – DOEL – ZETEL – DUUR – DEELNEMERS
Artikel 1 - NAAM EN RECHTSVORM
De intergemeentelijke vereniging draagt de naam “Investeringsvereniging voor de gemeenten van de
Kempen en het Antwerpse”, afgekort tot “IKA”.
IKA is een publiekrechtelijk rechtspersoon en heeft geen handelskarakter. Ze neemt de rechtsvorm aan van
een dienstverlenende vereniging krachtens het DIS.
IKA wordt beheerst door het DIS en, voor al wat niet uitdrukkelijk geregeld is door het DIS, door de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen die gelden voor de coöperatieve vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid enerzijds, en door haar statuten anderzijds.
Artikel 2 - DEFINITIES
In onderhavige statuten verstaat men onder:
1° Deelnemers: de bij de Vereniging van tijd tot tijd aangesloten leden, elk individueel een Deelnemer;
2° DIS: het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, zoals van tijd tot tijd
gewijzigd;
3° Distributienetbeheerder-Vereniging: de opdrachthoudende vereniging die opgericht is met het doel de
distributie te verzorgen van elektriciteit en/of gas en/of informatie- en communicatiesignalen op het
grondgebied van de gemeentelijke Deelnemers;
4° Strategische Kabelnetwerkparticipaties: deelnemingen in openbare of private maatschappijen die een
aandeel aanhouden in een vennootschap overeenkomstig het Decreet van 20 december 1995
houdende machtiging van de intercommunales voor kabeldistributie tot deelname aan
vennootschappen die het kabelnetwerk in Vlaanderen tot een interactief communicatie-netwerk
uitbouwen en/of exploiteren (BS 20 februari 1996), zoals van tijd tot tijd gewijzigd en, waarin de
Deelnemers gemachtigd zijn rechtstreeks of onrechtstreeks te participeren;
5° Strategische Participaties: deelnemingen in openbare of private maatschappijen die actief zijn in de
milieuvriendelijke energieopwekking, in de lokale opslag van energie, het transportnetbeheer en/of het
distributienetbeheer enerzijds, en/of Strategische Kabelnetwerkparticipaties anderzijds;
6° Vereniging: de intergemeentelijke vereniging IKA;
Artikel 3 - DOEL
De Vereniging heeft tot doel:
1° voor rekening en op verzoek van de Deelnemers Strategische Participaties te financieren, te
verwerven en te beheren;
2° voor rekening en op verzoek van de Deelnemers de financiering te verzorgen van investeringen die
voorzien zijn in het budget van de leden van de Deelnemers en die niet begrepen zijn in de
investeringen bedoeld in punt 1° van onderhavig artikel;
3° Het overleg tot stand te brengen tussen de vertegenwoordigers van de Deelnemers omtrent de
distributie van elektriciteit, gas, en informatie- en communicatiesignalen.
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De Vereniging kan alle industriële, burgerlijke, commerciële en financiële, roerende zowel als onroerende
verrichtingen uitvoeren en aan alle activiteiten deelnemen die rechtstreeks of onrechtstreeks op dit doel
betrekking hebben of die van aard zijn dat ze de verwezenlijking of ontwikkeling ervan kunnen bevorderen
of daartoe kunnen bijdragen. Ze mag dit onder meer verwezenlijken door samen te werken met gemeenten
of intergemeentelijke samenwerkingsverbanden, met derden, of door het sluiten van elke overeenkomst ter
zake. De Vereniging kan daartoe onder meer dadingen aangaan, schenkingen en legaten ontvangen, en alle
mogelijke persoonlijke en zakelijke zekerheden stellen.
Artikel 4 - ZETEL
De zetel van de Vereniging is gevestigd te Malle, in het Gemeentehuis.
De zetel mag door een besluit van de algemene vergadering naar een andere plaats worden overgebracht,
zonder evenwel op een andere plaats gevestigd te kunnen worden dan in een van de gemeentelijke
Deelnemers en in een lokaal dat toebehoort aan deze gemeentelijke Deelnemer of aan de Vereniging.
De raad van bestuur zorgt voor de bekendmaking van dit besluit in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
Artikel 5 - TERMIJN
De Vereniging is opgericht voor een tijdsduur die een aanvang neemt vanaf datum van oprichting en loopt
tot éénendertig december negentienhonderd achtennegentig. Bij beslissing van de algemene vergadering
van 30 april 1996 wordt de termijn verlengd met een periode van achttien jaar die ingaat vanaf één januari
1900 negenennegentig en eindigt op éénendertig december tweeduizend zestien (2016). Bij beslissing van
de algemene vergadering van 19 december 2016 wordt de termijn verlengd met een periode van achttien
jaar die ingaat vanaf één januari tweeduizend zeventien en eindigt op éénendertig december tweeduizend
vierendertig (2034).
Verbintenissen voor een termijn die haar bestaansduur overtreft mag de Vereniging slechts aangaan voor
zover zij de nodige maatregelen treft om de naleving van deze verbintenissen te waarborgen en zonder de
uitoefening van het recht van een Deelnemer om niet aan de verlenging deel te nemen moeilijker of
duurder te maken.
Artikel 6 - DEELNEMERS
De Vereniging is samengesteld uit de in het register van Deelnemers van tijd tot tijd ingeschreven
Deelnemers.
Het register van de Deelnemers is als Bijlage 1 bij onderhavige statuten gevoegd, doch zonder er deel van
uit te maken.
Het register waarvan hiervoor sprake wordt bij elke kapitaalverhoging met uitgifte van nieuwe aandelen,
kapitaalvermindering met vernietiging van aandelen, overdracht van aandelen in, toetreding tot of
uitsluiting uit de Vereniging door de raad van bestuur voorlopig aangepast. Deze aanpassing wordt aan de
eerstvolgende algemene vergadering voorgelegd en door deze laatste definitief vastgelegd.
TITEL II : MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL – AANDELEN – INBRENG – RECHTEN – VERPLICHTINGEN
Artikel 7 - MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL
Het maatschappelijk kapitaal van de Vereniging is onbeperkt en bestaat uit een vast en een variabel deel.
Het wordt vertegenwoordigd door aandelen op naam, met een nominale waarde van vijfentwintig euro.
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Het vast gedeelte van het kapitaal bedraagt zevenendertigduizend zeshonderdvijfenzeventig euro (EUR
37.675), volledig geplaatst en volgestort ten belope van twaalfduizend vijfhonderdachtenvijftig euro en
drieëndertig eurocent (EUR 12.558,33).
Het kapitaal van de Vereniging is veranderlijk wat het bedrag betreft dat het vast gedeelte te boven gaat.
Dat gedeelte van het kapitaal varieert ingevolge de toetreding, uittreding of uitsluiting van Deelnemers, een
kapitaalverhoging of –vermindering.
De Raad van Bestuur kan overgaan tot een kapitaalverhoging van het variabel kapitaal. De Raad van Bestuur
bepaalt het aantal en de waarde van de naar aanleiding van deze kapitaalverhoging nieuw uitgegeven
aandelen.
De Deelnemers gaan de verbintenis de maatschappelijke aandelen uitgegeven overeenkomstig het vorige
lid te volstorten, hetzij bij de creatie van de aandelen, hetzij voor zover ze beroep doen op de bepalingen
van artikel 8 punt A en/of artikel 8 punt B, ten belope van een vierde bij de uitgifte, en voor het overige deel
via jaarlijkse schijven, gelijk aan de kapitaalaflossingen van de leningen die de Vereniging voor hun rekening
aangaat, waarbij zij hiervoor jaarlijks het daarvoor bestemde deel van de dividenden die hen worden
uitbetaald door de Vereniging, aanwenden.
De inbreng van de Deelnemers bestaat uit hun verbintenis om in te schrijven op het maatschappelijk
kapitaal, zoals bepaald in dit artikel.
Artikel 7 - bis – AANDELEN
De aandelen zijn op naam en kunnen niet worden overgedragen dan in de gevallen bepaald in en alsdan
slechts overeenkomstig de bepalingen van het DIS, desgevallend aangevuld met de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen van toepassing op de coöperatieve vennootschappen met beperkte
aansprakelijkheid.
De aandelen zijn ondeelbaar en de Vereniging erkent slechts één enkele eigenaar per aandeel. Indien er
meerdere eigenaars zijn van één aandeel of indien de eigendom van een aandeel is gesplitst tussen
vruchtgebruiker en blote eigenaar, heeft de Vereniging het recht de rechten die eraan zijn verbonden te
schorsen totdat één enkele persoon is aangewezen als zijnde de eigenaar van het aandeel ten aanzien van
de Vereniging.
De volgende soorten van aandelen worden uitgegeven:
Aandelen met kengetal 1
De gemeenten die aansluiten bij de Vereniging onderschrijven per gehele schijf van vijfduizend (5.000)
inwoners één aandeel, met een minimum van 1 aandeel.
Alle aandelen aangehouden door de gemeentelijke Deelnemers en die niet toegerekend kunnen worden
aan één van de kengetallen zoals hieronder beschreven, worden geacht te behoren tot kengetal 1.
Aandelen met kengetal 3
De aandelen van het variabel kapitaal als vergoeding van de inbreng aangewend voor de financiering van
Strategische Kabelnetwerkparticipaties hebben kengetal 3.
Aandelen met kengetal 4
De aandelen van het variabel kapitaal als vergoeding van de inbreng aangewend voor de financiering van de
investering in de netbedrijven voor gastransport onder hoge druk hebben kengetal 4.
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Aandelen met kengetal 5
De aandelen van het variabel kapitaal als vergoeding van de inbreng aangewend voor de financiering van de
investering in de netbedrijven voor transport van elektriciteit onder hoge spanning hebben kengetal 5.
Aandelen met kengetal 6
De aandelen van het variabel kapitaal als vergoeding van de inbreng aangewend voor de financiering van de
investering in projecten van Electrabel NV, of vennootschappen die met deze laatste verbonden zijn,
hebben kengetal 6.
Aandelen met kengetal 7
De aandelen van het variabel kapitaal als vergoeding van de inbreng aangewend voor de financiering van de
investering in distributienetbedrijven, of vennootschappen die met deze laatste verbonden zijn, hebben
kengetal 7.
Aandelen met kengetal 8
De aandelen van het variabel kapitaal als vergoeding van de inbreng aangewend voor de financiering van de
investering in bedrijven voor de productie van elektriciteit opgewekt met zonne-energie hebben kengetal 8.
Aandelen met kengetal 9
De aandelen van het variabel kapitaal als vergoeding van de inbreng aangewend voor de financiering van de
investering in de projecten in samenwerking met STORM hebben kengetal 9.
Aandelen met kengetal 10
De aandelen van het variabel kapitaal als vergoeding van de inbreng aangewend voor de financiering van de
investering in de projecten in samenwerking met Eneco hebben kengetal 10.
De Raad van Bestuur kan overgaan tot het toekennen van bijkomende kencijfers telkens de Deelnemers de
Vereniging verzoeken om een nieuwe Strategische Participatie of andere investering te nemen of de
bestaande Strategische Participaties of andere investeringen uit te breiden. De Raad van Bestuur kan ook
kengetallen schrappen indien er op een bepaald moment geen aandelen meer bestaan met zulk kengetal.
Bij een eerstvolgende wijziging van de statuten worden de nieuwe kengetallen opgenomen in, c.q.
verwijderd uit de lijst.
Artikel 8 – RECHTEN VAN DE DEELNEMERS
1.

De Deelnemers hebben het recht om de Vereniging te verzoeken voor hen Strategische Participaties
te financieren, te verwerven en te beheren.

2.

De Deelnemers hebben het recht om de Vereniging te verzoeken de financiering te verzorgen van
de investeringen voorzien in het budget van de leden van de Deelnemers. Het beheer van deze
financieringen zal plaatshebben overeenkomstig een door de raad van bestuur vastgesteld
huishoudelijk reglement.

Artikel 9 – VERPLICHTINGEN VAN DE DEELNEMERS
1.

De Deelnemers waarborgen elk voor hun deel de leningen die de Vereniging te hunnen behoeve
heeft aangegaan met het oog op de verwerving van Strategische Participaties overeenkomstig
artikel 8.1 enerzijds, en de investeringen voorzien in het budget van de Deelnemers overeenkomstig
artikel 8.2 van onderhavige statuten anderzijds.
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2.

De Deelnemers gaan de verbintenis aan de lasten (interesten en aflossingen) van de leningen,
waarvan sprake onder artikel 8.1 hierboven te dekken. De Vereniging is gerechtigd deze lasten te
verrekenen met het bedrag van dividenduitkeringen van de Vereniging ten voordele van de
Deelnemers.

3.

De Deelnemers gaan de verbintenis aan de lasten (interesten en aflossingen) van de leningen aan de
Distributienetbeheerder-Vereniging die de Vereniging voor rekening van de Deelnemers heeft
verstrekt, te dekken en hiertoe ten belope van deze lasten aan de Vereniging het bedrag van de
dividenden af te staan die worden uitgekeerd aan de aandelen in de DistributienetbeheerderVereniging die via de Vereniging voor hun rekening en in hun naam gefinancierd werden, en die niet
door de Vereniging worden aangehouden.

4.

De Deelnemers gaan de verbintenis aan de lasten (interesten en aflossingen) van de leningen
waarvan sprake onder artikel 8.2 hierboven, te dekken en de vereniging daarvoor te vergoeden.

5.

De Deelnemers gaan de verbintenis aan om, in voorkomend geval, het tekort te delgen tussen
enerzijds de lasten en beheerskosten gedragen door de Vereniging voor de verwerving van
Strategische Participaties en anderzijds de dividenden die aan de Vereniging ten goede komen, en
dit door het bedrag van hun dividenden met betrekking tot de aandelen van de
Distributienetbeheerder-Vereniging af te staan aan de Vereniging. Indien voormelde
dividendrechten niet voldoende zijn, wordt het tekort bedoeld in de eerste zin van dit artikel 9.5
gedelgd door de Deelnemers op verzoek van de Vereniging, tenzij door de raad van bestuur beslist
wordt om dit tekort over te dragen.

6.

Per Deelnemer, houder van aandelen zal jaarlijks een overzicht opgesteld worden van de onder
artikel 8 en 9 beschreven rechten en verplichtingen. Geen Deelnemer kan benadeeld worden door
een verrekening van de in artikel 9 bepaalde verschillen tussen de ontvangen dividenden en de te
dragen financiële lasten van andere Deelnemers.

TITEL III : RAAD VAN BESTUUR – CONTROLE VAN DE VERENIGING – DIRECTIECOMITE – DESKUNDIGEN
Artikel 10 - RAAD VAN BESTUUR
a. De Vereniging wordt bestuurd door een raad van bestuur waarvan de leden worden benoemd door de
algemene vergadering op voordracht van de Deelnemers.
Onverminderd de toepasselijke bepalingen uit het DIS inzake onverenigbaarheden, kunnen als
kandidaten worden voorgedragen: gemeenteraadsleden, burgemeesters schepenen en personen die
geen lid zijn van de gemeenteraad, maar van wie de deskundigheid met betrekking tot de statutair
bepaalde doelstellingen manifest aantoonbaar is en uitdrukkelijk wordt gemotiveerd. Elke
gemeentelijke Deelnemer zal een kandidaat voordragen voor de raad van bestuur.
Indien een voorgedragen kandidaat niet wordt benoemd door de algemene vergadering, doet de
betrokken Deelnemer een andere voordracht.
b. 1. Aan de vergaderingen van de raad van bestuur wordt deelgenomen door ten hoogste twee
afgevaardigden die als lid met raadgevende stem rechtstreeks aangeduid worden door de
gemeentelijke Deelnemers. Hiertoe heeft iedere gemeentelijke Deelnemer het recht om een
gemeenteraadslid aan te duiden als lid van de raad van bestuur met raadgevende stem, door zijn
gemeenteraad verkozen 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, en deze aanduiding voor te leggen aan de algemene vergadering die overgaat
tot de samenstelling van de raad van bestuur na de algehele vernieuwing van de gemeenteraden. In de
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oproeping voor die algemene vergadering wordt de aandacht van de gemeentelijke Deelnemers
gevestigd op dit recht.
2. Indien het aantal gemeentelijke Deelnemers dat van dit recht gebruik maakt ten hoogste twee
bedraagt, neemt de algemene vergadering akte van de gemeenteraadsbeslissingen en wonen de aldus
aangeduide leden met raadgevende stem vanaf dat ogenblik de zittingen van de raad van bestuur bij.
3. Bij verlies van het mandaat van een overeenkomstig alinea b.2. aangeduid lid met raadgevende stem
voor het verstrijken van de duur bepaald in alinea b.6. van dit artikel, heeft de gemeentelijke Deelnemer
die de oorspronkelijke aanduiding heeft verricht, het recht onmiddellijk in de vervanging te voorzien bij
gemeenteraadsbeslissing. Het aldus aangeduide lid wordt opgenomen in de eerstvolgende raad van
bestuur en voltooit het mandaat van zijn voorganger.
4. Indien het aantal gemeentelijke Deelnemers dat van het recht zoals bepaald in alinea b.1. van
onderhavig artikel gebruik maakt, meer dan twee bedraagt, neemt de algemene vergadering akte van
de gemeenteraadsbeslissingen en bepaalt zij de rangorde van de aan te duiden leden met raadgevende
stem in afdalende volgorde waarbij in eerste instantie aan bod komen de voorgestelde
gemeenteraadsleden die met unanimiteit van stemmen door hun gemeenteraad aangeduid worden. In
ondergeschikte orde gelden als daaropvolgende criteria eerst de ononderbroken dienstanciënniteit in
de gemeenteraad waarbij voorrang gegeven wordt aan de aangeduide leden met de hoogste
dienstanciënniteit in de betrokken gemeenteraad en daarna de leeftijd van de aangeduide leden,
waarbij voorrang wordt gegeven aan de oudste van de aangeduide leden die de leeftijd van zestig jaar
niet hebben bereikt en daarna aan de jongste van de aangeduide leden die de leeftijd van zestig jaar
hebben bereikt. De eerste twee volgens deze rangorde aangeduide leden wonen vanaf dat ogenblik de
zittingen van de raad van bestuur met raadgevende stem bij.
5. Bij verlies van een mandaat van een overeenkomstig alinea b.4. aangeduid lid met raadgevende stem
voor het verstrijken van de duur van het mandaat zoals bepaald in alinea b.6. van onderhavig artikel,
komt het opengevallen mandaat toe aan het aangeduide lid dat in de oorspronkelijk opgemaakte
rangorde als best geplaatste daarvoor in aanmerking komt. Het aldus aangeduide lid woont vanaf dat
ogenblik de zittingen van de raad van bestuur bij en voltooit het mandaat van zijn voorganger. Indien
evenwel geen vervanging mogelijk is ingevolge het ontbreken van opvolgers in de oorspronkelijke
volgorde, maakt de eerstvolgende algemene vergadering een nieuwe rangorde op volgens het criterium
bepaald in voorgaande alinea, aan de hand van nieuwe gemeenteraadsbeslissingen tot aanduiding van
leden met raadgevende stem, die ontvangen worden van de gemeentelijke Deelnemers die daartoe
gebruik maken van het in alinea b.1. van onderhavig artikel bepaalde recht. In de oproeping voor de
betreffende algemene vergadering wordt de aandacht van de gemeentelijke Deelnemers gevestigd op
de rechten zoals bepaald in alinea b.1. van onderhavig artikel. De toekenning en uitoefening van de
mandaten gebeurt op de wijze zoals bepaald in deze alinea.
6. De duur van het mandaat van lid met raadgevende stem bedraagt twee jaar. Bij het verstrijken van de
duur wordt in de algehele vervanging van deze leden voorzien op de wijze zoals vastgelegd in alinea b.2.
en alinea b.4. van onderhavig artikel, met dien verstande dat, in het geval bedoeld in alinea b.4., in de
rangorde opgemaakt volgens de vastgelegde criteria, de voorkeur in dalende volgorde gegeven wordt
aan de leden aangeduid door de gemeentelijke Deelnemers die niet eerder in de lopende legislatuur
volgens dit stelsel vertegenwoordigd waren in de raad van bestuur. Na uitputting van deze lijst wordt de
normale rangorde hernomen. In de oproeping voor de algemene vergadering wordt de aandacht van de
gemeentelijke Deelnemers gevestigd op dit recht.
7. De bepalingen van de artikelen 10.a. 14 en 16 van onderhavige statuten zijn van toepassing op de
leden van de raad van bestuur met raadgevende stem.
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8. Voor de eerste toepassing van dit artikel komt de bevoegdheid van de algemene vergadering waarvan
sprake is in alinea b.1. toe aan de algemene vergadering die de opneming van dit artikel in de statuten
heeft goedgekeurd.
Artikel 11 - VACATURE VOOR DE RAAD VAN BESTUUR
Ingeval van vacature van een mandaat in de raad van bestuur heeft deze het recht om hierin voorlopig te
voorzien. De benoeming geschiedt op voordracht van de Deelnemer die vertegenwoordigd werd door de
bestuurder in wiens vacature voorzien moet worden. Bij deze voordracht zal rekening gehouden worden
met wat bepaald is in artikel 10 van onderhavige statuten. Bij haar eerstvolgende bijeenkomst gaat de
algemene vergadering tot de definitieve benoeming over. De aldus benoemde bestuurder voltooit het
mandaat van zijn voorganger.
Artikel 12 – ORGANISATIE VAN DE RAAD VAN BESTUUR
De raad van bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter en een ondervoorzitter te kiezen onder de
vertegenwoordigers van de gemeentelijke Deelnemers. Het voorzitterschap van de raad van bestuur wordt
steeds toevertrouwd aan en effectief uitgeoefend door een op voordracht van de gemeentelijke
Deelnemers bedoeld lid, dat tevens gemeenteraadslid is of burgemeester, of schepen van een
gemeentelijke Deelnemer. Hun benoeming geldt voor zes jaar. Het mandaat is hernieuwbaar.
De vergaderingen van de raad van bestuur worden voorgezeten door de voorzitter, of, bij zijn afwezigheid,
in volgorde, door de ondervoorzitter of door een bestuurder voorgedragen door een gemeentelijke
Deelnemer die onder de aanwezigen het grootst aantal dienstjaren in de raad bezit, en die tevens
gemeenteraadslid, burgemeester of schepen is van een gemeentelijke Deelnemer. Bij gelijkheid van
dienstjaren zal de oudste het voorzitterschap waarnemen.
De raad van bestuur stelt eveneens een secretaris aan, al dan niet bestuurder en bepaalt zijn statuut.
De raad van bestuur kan te allen tijde voorzien in de vervanging van de secretaris.
Artikel 13 - SAMENROEPING VAN DE RAAD VAN BESTUUR
De raad van bestuur vergadert op uitnodiging van zijn voorzitter of, bij diens ontstentenis, van zijn
ondervoorzitter.
Op aanvraag van meer dan één derde der leden is de voorzitter gehouden de raad binnen de veertien dagen
na de aanvraag in vergadering bijeen te roepen. Weigert de voorzitter de raad bijeen te roepen dan kan de
raad worden bijeengeroepen op uitnodiging van zijn ondervoorzitter, of door twee bestuurders, of door de
commissaris.
Behoudens gevallen van hoogdringendheid wordt de oproeping gedaan tenminste zeven dagen voor de
datum van de in het vooruitzicht gestelde bijeenkomst. Zij vermeldt de agenda en wordt met de bijhorende
documenten toegezonden aan alle bestuurders.
Artikel 14 - BERAADSLAGINGEN EN BESLUITVORMING
1. De raad van bestuur kan alleen geldig beraadslagen en besluiten wanneer de gewone meerderheid van
de leden aanwezig of vertegenwoordigd is. De afgevaardigden met raadgevende stem tellen niet mee
voor de berekening van het aanwezigheidsquorum. Een bestuurder kan schriftelijk volmacht geven aan
een andere bestuurder van dezelfde groep. Een bestuurder mag niet meer dan één volmacht dragen
van een bestuurder van dezelfde groep. De volmacht mag slechts gegeven worden voor een
welbepaalde vergadering. Elke bestuurder heeft één stem.
2. Is de raad niet in getal om te kunnen beraadslagen of te besluiten dan wordt hij binnen de veertien
dagen een tweede maal opgeroepen en kan hij, ongeacht het aantal tegenwoordige of
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vertegenwoordigde bestuurders geldig beraadslagen over de punten die voor de tweede maal op de
agenda zijn ingeschreven. De oproepingsbrief voor deze bijeenkomst vermeldt de onderhavige bepaling.
3. Om verworven te zijn moet een besluit de gewone meerderheid behalen van de stemmen van de
tegenwoordige of vertegenwoordigde bestuurders en een meerderheid behalen van de geldig
uitgebrachte stemmen van de bestuurders benoemd op voordracht van de gemeentelijke Deelnemers.
Onthoudingen en ongeldige stemmen worden niet meegerekend.
4. Besluiten die uitsluitend betrekking hebben op aangelegenheden die betrekking hebben op opdrachten
tot financieringen en/of verwervingen en/of beheer van participaties en investeringen op verzoek en
voor rekening van welbepaalde Deelnemers, worden geacht niet te zijn goedgekeurd indien een
meerderheid van de aanwezige bestuurders die benoemd zijn op voordracht van de Deelnemers die een
rechtstreeks financieel belang hebben bij deze besluiten, omdat dergelijke opdrachten tot
financieringen en/of verwervingen en/of beheer voor hun rekening gebeuren, tegen stemt.
5. De vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden hetzij fysiek op de plaats aangeduid in de
oproeping hetzij op afstand met behulp van telecommunicatietechnieken die de aan de vergadering
deelnemende bestuurders toelaten elkaar simultaan te horen en simultaan met elkaar overleg te plegen
hetzij een combinatie van de twee voormelde vergadertechnieken waarbij sommige bestuurders fysiek
aanwezig zijn op de vergadering en sommige bestuurders deelnemen aan de vergadering door middel
van telecommunicatie-technieken.
Artikel 15 - NOTULEN
De besluiten van de raad van bestuur blijken uit de notulen van de vergadering. De notulen worden
goedgekeurd in de eerstvolgende vergadering. Ze worden ondertekend door de bestuurder, die de
bijeenkomst heeft voorgezeten, en de secretaris en de bestuurders die erom vragen en gebundeld in een
daartoe bestemd register. De gelijkluidende afschriften en uittreksels worden door de secretaris van de raad
ondertekend.
Artikel 16 - BEVOEGDHEDEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR
De raad van bestuur bezit de meest uitgebreide bevoegdheden tot de verrichtingen van alle daden van
beheer of beschikking die de Vereniging aanbelangen. Zijn bevoegdheid strekt zich uit over al wat niet door
het DIS of door de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden wordt.
De bestuurders nemen geen enkele persoonlijke verplichting aan i.v.m. de verbintenissen van de
Vereniging.
Artikel 17 - VERTEGENWOORDIGING
De raad van bestuur vertegenwoordigt de Vereniging jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Buiten de gevallen van bijzondere bevoegdheidsdelegatie verleend door de raad van bestuur, wordt de
Vereniging jegens derden, in alle akten, met inbegrip van deze waarin een openbaar of ministerieel
ambtenaar tussenkomt, en in rechte, vertegenwoordigd door hetzij twee bestuurders samen handelend,
hetzij, binnen de bevoegdheden van het directiecomité, één lid van het directiecomité, alleen handelend.
Deze ondertekenaars hoeven niet het bewijs te leveren van een voorafgaande beslissing van de raad van
bestuur, c.q. het directiecomité.
Artikel 18 - DUUR VAN HET MANDAAT
De duur van het mandaat van bestuurder is vastgesteld op zes jaar. De mandaten zijn hernieuwbaar.
Artikel 18 bis - geschrapt
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Artikel 19 - DIRECTIECOMITE
De raad van bestuur mag een directiecomité oprichten waaraan hij de nodige bevoegdheden overdraagt om
de uitvoeringen van de besluiten van de raad van bestuur te verzekeren, de werkzaamheden van de raad
van bestuur voor te bereiden en het dagelijks bestuur te verzekeren.
De raad van bestuur mag het directiecomité elke opdracht toevertrouwen die hij nuttig acht. Het
directiecomité mag de raad van bestuur elke suggestie voorleggen die hij opportuun acht.
Het aantal leden van het directiecomité bedraagt maximaal 1/3 van het aantal leden van de raad van
bestuur. Zij worden benoemd en kunnen ad nutum worden afgezet door de raad van bestuur. De
meerderheid van de leden zal bestaan uit personen die op voordracht van de gemeentelijke Deelnemers zijn
benoemd.
De voorzitter en de ondervoorzitter van de raad van bestuur zijn ambtshalve ambtshalve voorzitter en
ondervoorzitter van het directiecomité. De secretaris van de raad van bestuur is eveneens secretaris van het
directiecomité. Hun mandaten binnen het directiecomité zijn een accessorium van hun mandaten als
(onder)voorzitter en secretaris van de raad van bestuur.
Artikel 20 - BERAADSLAGINGEN IN HET DIRECTIECOMITE
Het directiecomité vergadert op uitnodiging van zijn voorzitter of zijn ondervoorzitter. Het directiecomité
kan alleen geldig beraadslagen en besluiten wanneer zowel de meerderheid van de Deelnemers, als de
meerderheid van de leden die de gemeentelijke Deelnemers vertegenwoordigen, aanwezig of
vertegenwoordigd is. De besluiten worden genomen bij eenparigheid van stemmen. Wordt de eenparigheid
niet bereikt dan mag het voorstel worden voorgelegd aan de raad van bestuur. Het directiecomité geeft
binnen de kortst mogelijke termijn aan de raad van bestuur rekenschap over zijn besluiten.
De notulen van de bijeenkomst van het directiecomité worden opgenomen in een speciaal register en
ondertekend door de voorzitter en de secretaris, alsook door de leden die erom verzoeken.
De gelijkluidende afschriften en uittreksels worden door de secretaris ondertekend.
Artikel 21 – ADVIESCOMITES
Door de raad van bestuur kan een adviescomité “Strategische Participaties” opgericht worden dat bestaat
uit de bestuurders en experten die op voordracht van de Vereniging zetelen in de organen van de
Strategische Participaties.
Daarnaast kan een adviescomité “financiering lokale investeringen” door de raad van bestuur worden
opgericht dat bestaat uit de financieel beheerders van elke betrokken Deelnemer.
De voorzitter en de ondervoorzitter van de raad van bestuur zijn ambtshalve voorzitter en ondervoorzitter
van de adviescomités. De secretaris van de raad van bestuur is eveneens secretaris van de adviescomités.
Hun mandaten binnen de adviescomités zijn een accessorium van hun mandaten als (onder)voorzitter en
secretaris van de raad van bestuur.
Artikel 22 - COMMISSARIS
De controle op de Vereniging wordt uitgeoefend door een commissaris door de algemene vergadering
benoemd onder de leden van het Instituut voor Bedrijfsrevisoren. De commissaris is onderworpen aan de
wettelijke en reglementaire bepalingen die zijn ambt en zijn bevoegdheid regelen.
Artikel 23 - VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR EN DE COMMISSARIS
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Tenminste vijfenveertig dagen voor de algemene vergadering deelt de raad van bestuur aan de commissaris
de balans, het verslag van de raad van bestuur, de resultatenrekening en de toelichting mee. De
commissaris brengt zijn verslag uit binnen de veertien dagen na deze mededeling.
Dertig dagen voor de algemene vergadering deelt de raad van bestuur aan de Deelnemers de in de eerste
alinea vermelde stukken mede alsook aan alle andere partijen aan dewelke ze voorgelegd dienen te
worden.
Deze mededeling omvat o.m. het verslag van de raad van bestuur, het verslag van de commissaris, een per
mandataris geïndividualiseerd overzicht van de in het voorbije boekjaar ontvangen vergoedingen en
presentiegelden, alsmede alle stukken die door de raad van bestuur aan de jaarvergadering moeten worden
onderworpen.
Artikel 24 - DEELNAME VAN DESKUNDIGEN AAN DE VERGADERINGEN VAN DE BESTUURSORGANEN
De bestuurders, benoemd op voordracht van de gemeentelijke Deelnemers, kunnen zich laten bijstaan door
deskundigen, die na gezamenlijk overleg worden voorgedragen door de gemeentelijke Deelnemer waar de
zetel van de Vereniging gevestigd is en worden benoemd door de vertegenwoordigers van de gemeentelijke
Deelnemers op de algemene vergadering. De deskundigen maken geen deel uit van de raad van bestuur,
maar ze kunnen de vergaderingen van alle organen bijwonen en alle documenten opvragen. Het bijwonen
der vergadering door de deskundigen geschiedt zonder stemrecht.
Artikel 25 - CONTROLE VAN DE TOEZICHTHOUDENDE OVERHEID
De Vereniging en de Deelnemers verlenen aan de toezichthoudende overheid alle faciliteiten om de
controle op alle verrichtingen van de Vereniging overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake uit te
oefenen.
Artikel 26 - geschrapt
Artikel 27 - geschrapt
TITEL IV : ALGEMENE VERGADERING
Artikel 28 - SAMENSTELLING
De algemene vergadering is samengesteld uit vertegenwoordigers van de Deelnemers. Een Deelnemer mag
niet vertegenwoordigd worden door een bestuurder of de commissaris of een deskundige.
Iedere vertegenwoordiger van de Deelnemer moet drager zijn van een regelmatige volmacht.
Iedere Deelnemer mag zich door meer dan één persoon laten vertegenwoordigen. In dit geval moet de
Deelnemer het aantal stemmen aanduiden waarover elke vertegenwoordiger beschikt.
De gemeenteraad bepaalt het aantal afgevaardigden van de gemeentelijke Deelnemers op de algemene
vergadering aan de hand van twee voor alle gemeentelijke Deelnemers op dezelfde wijze geldende criteria,
waarbij in gelijke mate rekening gehouden wordt met zowel de omvang van de bevolking volgens de laatst
gepubliceerde officiële bevolkingscijfers, als met de kapitaalinbreng.
Iedere gemeentelijke Deelnemer duidt steeds minstens één afgevaardigde aan. Desgewenst kan de
gemeentelijke Deelnemer overeenkomstig de in de voorgaande alinea bepaalde criteria, bijkomende
afgevaardigden aanduiden per volledige schijf van twintig procent van respectievelijk haar bevolkingscijfer
in verhouding tot het totale bevolkingscijfer van het gemeentelijk ambtsgebied van de Vereniging, en haar
kapitaalinbreng in verhouding tot het totale maatschappelijke kapitaal van de Vereniging. De oproeping van
de algemene vergadering vermeldt voor iedere gemeentelijke Deelnemer de daartoe benodigde
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cijfergegevens, aan de hand van de laatst gepubliceerde officiële bevolkingscijfers en van de laatst
goedgekeurde jaarrekeningen.
De gemeenteraad bepaalt het aantal stemmen waarover iedere afgevaardigde beschikt, zonder dat het
totale aantal stemmen waarover de gemeentelijke Deelnemer statutair beschikt, overschreden kan worden.
De benoemingsprocedure met de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger(s) wordt door de
Deelnemer vastgelegd.
De volmachten moeten ten minste vijf dagen voor de vergadering op de zetel van de Vereniging ingediend
worden.
De vertegenwoordigers tekenen, alvorens de vergaderingen bij te wonen, een aanwezigheidslijst. Deze lijst
moet door de stemopnemers voor echt verklaard worden en bij de notulen van de vergadering gevoegd.
Niemand mag meer dan één Deelnemer vertegenwoordigen.
De algemene vergadering mag ook bijgewoond worden, doch zonder stemrecht, door de bestuurders, de
commissaris en, in voorkomend geval, de deskundigen.
Artikel 29 - ORGANISATIE VAN DE ALGEMENE VERGADERING
De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of bij afwezigheid
door de vervanger van de voorzitter zoals bepaald overeenkomstig artikel 12, tweede lid van deze statuten.
De vergadering stelt een bureau samen bestaande uit de voorzitter, een secretaris en, zo dit nuttig
bevonden wordt, twee stemopnemers.
Artikel 30 - SAMENROEPING
De raad van bestuur roept de algemene vergadering elk jaar samen en dit uiterlijk op 30 juni om 17:00 u.
De raad van bestuur en de commissaris kunnen de algemene vergadering in buitengewone zitting oproepen
telkens het belang van de Vereniging het vereist.
Artikel 31 – BESLUITVORMING – STEMGERECHTIGDHEID
Ieder aandeel geeft recht op één stem, met dien verstande dat geen van de Deelnemers kan beschikken
over een aantal stemmen dat hoger ligt dan de helft van het totale aantal stemmen.
Behalve in geval er door de wet of door de statuten een andere meerderheid wordt vereist, wordt het
besluit genomen bij gewone meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen verbonden aan de
vertegenwoordigde aandelen. De vereiste meerderheid moet ook steeds behaald worden in de groep van
houders van aandelen met kengetal 1. Onthoudingen en ongeldige stemmen worden niet meegerekend.
De algemene vergadering kan slechts beraadslagen over de op de agenda geplaatste punten als de
meerderheid van de aandelen vertegenwoordigd zijn en de helft van de aandelen met kengetal 1.
Is de vergadering niet talrijk genoeg om te beraadslagen, dan zal een nieuwe vergadering worden
samengeroepen met dezelfde agendapunten. Zij zal moeten plaatsvinden binnen de dertig dagen. Zij mag
beraadslagen welke ook de vertegenwoordiging van de Deelnemers weze. In voorkomend geval neemt de
oproepingsbrief onderhavige bepalingen over. Deze bepaling geldt niet voor statutenwijzigingen.
Artikel 32 - geschrapt
Artikel 33 - geschrapt
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Artikel 34 - geschrapt
Artikel 35 - NOTULEN VAN DE ALGEMENE VERGADERING
De notulen van de algemene vergadering worden in een bijzonder register vastgelegd en ondertekend door
de leden van het bureau en door de vertegenwoordigers van de Deelnemers die het verlangen.
De afschriften van de notulen worden digitaal ter beschikking gesteld aan alle Deelnemers.
De afschriften of uittreksels uit de notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de
secretaris van de raad van bestuur.
TITEL IVbis : HUISHOUDELIJK REGLEMENT
Artikel 35bis - HUISHOUDELIJK REGLEMENT
De werkingsmodaliteiten van de verschillende organen worden neergeschreven in een bij de statuten
gevoegd huishoudelijk reglement dat vastgesteld wordt bij een eenvoudige beslissing van het betrokken
orgaan.
TITEL V : BALANS – RESULTATENVERDELING
Artikel 36 - BOEKJAAR
Het boekjaar komt overeen met het burgerlijk jaar.
De boekhouding van de Vereniging wordt gevoerd overeenkomstig de wetgeving op de boekhouding van de
onderneming en met naleving van de richtlijnen die de overheid uitvaardigt met betrekking tot de
boekhoudkundige verrichtingen.
Per éénendertig december van elk jaar sluit de raad van bestuur de geschriften af van de boekhouding en
stelt de resultatenrekening op zoals deze voortvloeit uit de boekhouding.
Hij maakt eveneens de balans op evenals de toelichtingen overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Het
eerste boekjaar loopt ten einde op éénendertig december negentienhonderd drieëntachtig.
Artikel 37 - BESTEMMING VAN HET RESULTAAT
Het netto-resultaat wordt gevormd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Indien het boekjaar wordt afgesloten met winst, wordt deze nà het aanleggen van de noodzakelijk geachte
reserves, als volgt verdeeld:
a)

b)

Het deel van de winst dat betrekking heeft op de financiering, op verzoek en voor rekening van de
Deelnemers, van de investeringen andere dan de Strategische Participaties, wordt tussen de
Deelnemers verdeeld pro rata de in functie van bedoelde financieringen beschikbaar gestelde
bedragen onder toepassing van artikel 9 van de statuten.
Het deel van de winst dat betrekking heeft op de Strategische Participaties, wordt, na toepassing van
de bepalingen van artikel 9 van onderhavige statuten, per Deelnemer toegekend pro rata de
participaties die in opdracht van de Deelnemer in eigendom werden genomen in de Vereniging.

Het saldo krijgt de bestemming die de algemene vergadering het zal geven bij meerderheid der stemmen,
op voorstel van de raad van bestuur.
Artikel 38 - BETALING VAN DE DIVIDENDEN
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De betaling van de dividenden geschiedt op de door de algemene vergadering bepaalde data en plaatsen.
De Deelnemers geven de Vereniging een onherroepelijke machtiging om op de hen toekomende dividenden
elke som af te houden die zij verschuldigd zijn aan de Vereniging.
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TITEL VI : TOETREDING – UITSLUITING – VERLENGING – ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 38bis - TOETREDING
De toetreding van een kandidaat-Deelnemer tot de Vereniging, is afhankelijk van een daartoe strekkende
beslissing overeenkomstig de geldende regels inzake aanwezigheid en meerderheid van het daartoe
bevoegde orgaan binnen de kandidaat-Deelnemer.
Alle toetredingen worden aanvaard door de algemene vergadering van de Vereniging volgens de regels
inzake aanwezigheid en meerderheid van toepassing bij statutenwijzigingen.
Een toetreding kan niet plaatsvinden in de loop van het jaar waarin verkiezingen voor een algehele
vernieuwing van de gemeenteraden worden georganiseerd.
Aan een toetreding kan geen terugwerkende kracht worden verleend.
Artikel 39 - UITSLUITING
De Deelnemers kunnen slechts uit de Vereniging worden uitgesloten wegens behoorlijk vastgestelde nietnaleving der verbintenissen ten opzichte van de Vereniging. Een uitsluiting betreft de integrale deelneming
van een Deelnemer en slaat derhalve op al zijn aandelen.
Het niet-naleven van de verplichtingen in verband met de voor de rekening van een Deelnemer aangegane
financieringen zoals bepaald in artikel 8 en 9 van onderhavige statuten, wordt inzonderheid beschouwd als
een reden tot uitsluiting.
De Deelnemer die uitgesloten wordt, ontvangt voor de in zijn opdracht verworven Strategische Participaties
zijn aandeel in de Vereniging, berekend op basis van de voor hem individueel bijgehouden rekeningstaten,
na in aanmerking nemen van alle kosten en lasten evenals eventuele fiscale latenties. De Deelnemer die
uitgesloten wordt neemt volgens dezelfde principes deel in eventuele verliezen voor de betrokken
activiteiten.
De Vereniging en de uitgesloten Deelnemer zullen elk een deskundige aanstellen om, desgevallend, tevens
met inachtname van een gepaste illiquiditeitsdécote de waarde van de Strategische Participaties
aangehouden voor rekening van de uitgesloten Deelnemer te bepalen, een verslag op te maken omtrent de
schade die door de Deelnemer te voldoen is ingevolge zijn uitsluiting, en, wat betreft uitgesloten
gemeentelijke Deelnemers, de overnamewaarde vast te stellen van de eventuele bezittingen van de
Vereniging op het grondgebied van de gemeentelijke Deelnemer.
In geval beide deskundigen niet tot een overeenkomst komen omtrent de waardebepaling, zullen zij in
gezamenlijk overleg een derde-deskundige aanstellen. Het aldus gevormde college beslist bij meerderheid
omtrent de waardebepaling.
Artikel 40 - ONTBINDING - VEREFFENING
Op verzoek van ¾ van het aantal gemeentelijke Deelnemers, en aan de hand van de daartoe strekkende
gemeenteraadsbeslissingen, kan de algemene vergadering met een ¾ meerderheid van het aantal stemmen
beslissen tot de vervroegde ontbinding van de Vereniging.
De Deelnemers met aandelen met kengetal 1 en 2 zullen de rechten en plichten verbonden aan de
financieringen die door de Vereniging voor hun rekening verricht werden ieder voor hun deel overnemen.
De Deelnemer krijgt aldus, onder voorbehoud van verrekening van alle kosten en latenties met inbegrip van
eventuele fiscale latenties, het genot van de aandelen die door hem gefinancierd worden in ruil voor de
overname door de Deelnemer van alle verplichtingen verbonden aan deze investeringen behoudens
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wanneer deze aandelen voorwerp zouden zijn van overdrachtsbeperkingen. Alsdan heeft de Vereniging de
optie de Deelnemer enkel voor de tegenwaarde te vergoeden, onder hetzelfde voorbehoud van verrekening
van alle kosten en latenties met inbegrip van eventuele fiscale latenties.
Het netto-actief dat nog rest zal tussen de Deelnemers verdeeld worden als volgt: het vereffeningssaldo
wordt onder de Deelnemers verdeeld op basis van de verhouding tussen de door de Vereniging tijdens zijn
bestaansduur opgenomen financieringen in opdracht van de Deelnemer ten opzichte van de totaliteit aan
opgenomen financieringen tijdens de bestaansduur van de Vereniging.
Behoudens de bijzondere bepalingen van het DIS, verloopt de vereffening overeenkomstig het Wetboek van
Vennootschappen.
De gemeentelijke Deelnemer zal de bezittingen van de Vereniging op zijn grondgebied overnemen tegen
een waarde vast te stellen door deskundigen. Voor de waardebepaling van de over te nemen bezittingen
stellen het college van vereffenaars en de gemeentelijke Deelnemer elk een deskundige aan. Indien deze
deskundigen niet tot overeenstemming komen wat betreft de waardebepaling, stellen zij een derdedeskundige aan.
Het aldus gevormde college van deskundigen beslist bij meerderheid omtrent de waardebepaling. De
bezittingen zullen kosteloos aan de gemeentelijke Deelnemer toekomen in zoverre zij door haar of dankzij
subsidies van andere openbare besturen werden bekomen.
Het college van vereffenaars en de gemeentelijke Deelnemer zullen een overeenkomst maken omtrent de
overname van het personeel dat in dienst is bij de vereniging.
Artikel 41 - VERLENGING
De Vereniging mag uitsluitend verlengd worden voor een termijn die telkens niet langer dan 18 jaar mag
zijn. Op verzoek van de gewone meerderheid van het totaal aantal Deelnemers en op voorwaarde dat dit
verzoek gedragen wordt door ¾ meerderheid van de gemeentelijke Deelnemers, kan de laatste algemene
vergadering die het verstrijken van de duur voorafgaat, tot de verlenging beslissen met ¾ meerderheid van
het aantal stemmen. Indien 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 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.
Uiterlijk negentig kalenderdagen voor de algemene vergadering, die beslist over de verlenging wordt de
agenda aan alle Deelnemers verstuurd.
De Deelnemers die niet wensen deel te nemen aan de verlenging houden op deel uit te maken van de
Vereniging op het einde van het jaar waarin tot de verlenging beslist wordt. De niet verlenging slaat op alle
aandelen van de Deelnemer. De Deelnemers die besluiten niet deel te nemen aan de verlenging, moeten de
door hen aangegane contractuele verbintenissen naleven, maar zijn voor het overige geen
schadevergoeding verschuldigd.
Er vindt een vereffening en verdeling plaats in hoofde van de uittreder.
Deelnemers die nalaten over de verlenging te beslissen of hun beslissing niet mededelen, worden geacht
verder deel uit te maken van de Vereniging.
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Bijlagen:
Register van de Deelnemers
Huishoudelijke reglementen
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