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Opdrachthoudende vereniging lmog
Intergemeentelijke maatschappij voor openbare gezondheid
in Zuid-West-Vlaanderen
Gemachtigd bij Koninklijk Besluit van 20 maart 1969
Oprichting d.d. 9 september 1969, akte verleden door Notaris P.A. Maertens te Kortrijk
Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 27.09.1969 nr. 2467-1

1' Statutenwijziging Akte d.d. 9 september 1969,
K.B. van 8 januari 1970
Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 27.03.1970 - nr. 716-1

2'Statutenwijziging Jaarvergadering d.d. '13 mei 1986
M.B. van B januari 1987
Belgisch Staatsblad d.d. 29.01.1 987

3'Statutenwijziging Jaarvergadering d.d. 10 mei 1988
M.B. van 15.09.1988
4" Statutenwijziging Jaarvergadering d.d. 0B mei 1990
M.B. van 06.07.1990

5" Statutenwijziging Buitengewone Algemene Vergadering d.d. 27 oktober 1992
M.B. van 15.02.1993

6" Statutenwijziging Buitengewone Algemene Vergadering d.d. 26 oktober 1993.
M.B. van 06.01.1994
Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 24 november 1993 -nr. 931124-162

7' Statutenwijziging Buitengewone Algemene Vergadering d.d. 24 april 1999
Verlenging intercommunale M.B. van 22.12.1 986 (30j)
Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 1 1.05.1999nr. 051 1-62

8' Statutenwijziging Buitengewone Algemene Vergadering d.d. 28.02.2009
M.B. van 15.03.2004
Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 21.03.2003 nr. 03-033787

9' Statutenwijziging Buitengewone Algemene Vergadering d.d.

18.1

2.2007

Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 05.03.2008 nr. 08-035878
10" Statutenwijziging Buitengewone algemene vergadering dd. 19 maart 2013
Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 04.05.2015 nr. 15-0063506
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1" Statutenwijziging Buitengewone algemene vergadering dd. 20 mei 2014
Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 04.05.2015 nr. 15-0063506

12' Statutenwijziging Buitengewone algemene vergadering dd. 20 december 2016
M.B. van 27.04.2017
Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 26.09.2017 nr. 17-139727
13" Statutenwijziging algemene vergadering 16 mei 2017
M.B. van 20.07.2017
Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 26.09.2017 nr. 17-139727

14' Statutenwijziging buitengewone algemene vergadering 18 december 2018
M.B. van 01.07.2019
Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 4.02.2019 nr. 19-021878
15' Statutenwijziging buitengewone algemene vergadering 9 september 2019
M.B. van 25 oktober 2019
Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van21.10.2019 nr.19-143794
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STATUTEN

TITEL 1. NAAM. DOEL. REGHTSVORM. ZETEL en DUUR.
Artikel

1.

Onder de aanwezige partijen werd in 1969 een opdrachthoudende vereniging opgericht onder de naam
"lntergemeentelijke maatschappijvoor Openbare Gezondheid in het Gewest Kortrijk", genoemd "lmog".
Deze opdrachthoudende vereniging wordt in de hierna volgende statuten steeds genoemd "vereniging".

Artikel2.
De vereniging is onderworpen aan het decreet over het Lokaal bestuur van 22 december 2017 en haar
wijzigingen, verder "het decreet" genoemd.

De vereniging is een samenwerkingsverband met als rechtspersoonlijkheid een

publiekrechtelijke

rechtspersoon met een rechtsvorm waarvan de kenmerken vastgesteld zijn krachtens de bepalingen van
het decreet.

Ongeacht haar doelstellingen, hebben haar verbintenissen geen handelskarakter.

Voor al wat niet uitdrukkelijk geregeld is door het decreet, zijn op het samenwerkingsverband met
rechtspersoonlijkheid de bepalingen van toepassing van het Wetboek van vennootschappen die gelden
voor de vennootschapsvorm van de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Artikel3 - Doel
ln uitvoering van de beheersoverdracht door de deelnemende gemeenten, die zich het recht ontzeggen
zelfstandig of samen met derden deze opdracht uit te oefenen, heeft de opdrachthoudende vereniging tot
doel als verlengstuk van haar vennoten de gemeentelijke bevoegdheden uit te voeren die betrekking
hebben op het netheids-, afval- en materialenbeleid en de afvalverwijdering in de deelnemende gemeenten,
met uitsluiting van de bevoegdheden tot vaststellen van retributies en het uitvaardigen van fiscale en
politionele maatregelen
De vereniging heeft in het bijzonder tot doel

1. Het realiseren van een duurzaam en

2.

3.
4.
5.
6.
7.

in het

De studie, de oprichting en de uitbating van bedrijven voor het verwijderen, verbranden met
energierecuperatie, valoriseren, recycleren, sorteren en/of verwerken van afval overeenkomstig de
Vlaamse regelgeving (Uitvoeringsplan huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval, Vlarema,
Materialendecreet en het "Uitvoeringsplan Organisch-Biologisch Afval", inclusief de aanpassingen
of vervangingen van deze uitvoeringsplannen)
De afzet van al dan niet venn¡erkt afval en/of alle materialen die voortkomen uit enige verwerking
of bewerking.
Het ophalen, vervoeren, overbrengen van afval; optreden als IHM (inzamelaar, handelaar,
makelaar) zoals gesteld in de afvalregelgeving;
Het nemen van initiatieven die netheid, beheer van openbare ruimtes, afvalpreventie,
afvalvermindering en een duurzaam afvalbeheer kunnen bevorderen
De sensibilisering van stakeholders inzake afval- en materialenbeleid en het creëren van een
draagvlak voor de doelstellingen bij de stakeholders, onverminderd de mogelijkheden die aan de
deelnemers worden gelaten om hieromtrent eigen initiatieven te nemen.
Het ondersteunen, adviseren en opleiden van vennoten en stakeholders bij de uitwerking van hun
afvalstoffen- en materialenbeleid en hiervoor een kenniscentrum ( C'?) uit te bouwen;

L Het
9.

integraal afvalstoffen- en materialenbeleid

werkingsgebied van de vereniging.

verhandelen

van

elektrische energie

en

restwarmte, afkomstig

uit

de

afvalverwerkingsinstallaties of geproduceerd op haar sites

Voor de eigen voefiuigen hernieuwbare energie en/of milieuvriendelijke brandstoffen zoals

elektriciteit en CNG aankopen en deze aanbieden aan vennoten en derden;
10. Het uitvoeren van alle verrichtingen, zowel geldelijke als andere, die verband houden met het doel
van de vereniging.
Dit alles om invulling te geven aan de uitdagingen van een circulaire economie, de klimaatdoelstellingen,
COz-reductie, duurzame mobiliteit en duurzaam energiegebruik waarbij maatschappelijk verantwoord
ondernemen als uitgangspunt geldt.

De vereniging voeft haar opdracht uit en het beheert haar installaties op een kostenefficiënte manier
volgens het principe van een goede huisvader.
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De vereniging kan haar doel onder meer verwezenlijken door samen te werken met andere
opdrachthoudende verenigingen en/of bedrijven die gelijkaardige activiteiten uitoefenen en/of financieren.
Artikel 4 - Beheersoverdracht
Volgende taken vallen effectief onder de beheersoverdracht:

4.1 De verwijdering, verwerking en

commercialisering van alle afval

en materialen, afkomstig van

deelnemende vennoten A en hun entiteiten;

Dit geldt voor alle afval en materialen die vermeld in de meest recente uitvoeringsplannen. ln het
bijzonder gaat het om het Materialendecreet, het VLAREMA, het "Uitvoeringplan huishoudelijk afval
en gelijkaardig bedrijfsafval (UHAGBA)", het "Uitvoeringsplan Organisch-Biologisch Afval" en de
aanpassingen aan of vervanging van voorgaande;

4.2 Alle transport

van hierboven vermelde afval en materialen, behalve de huis-à-huisinzameling van het
huishoudelijk restafval en vergelijkbaar bedrijfsafval en dit vanaf de plaats van de inzameling tot op de
plaats van de verwerking, verwijdering of eindbestemming

4.3

De inrichting en uitbreiding van de recyclageparken die eigendom zijn van de deelnemers;

De beheersoverdracht van de vennoten wordt vermeld in bijlage 2 van deze statuten en kan op vraag van
de deelnemers uitgebreid worden met volgende opdrachten:

4.4 De uitbating van de recyclageparken van de deelnemers;

4.5

De huis-à-huis ophaling van alle huishoudelijk restafval en vergelijkbaar bedrijfsafval, op het
grondgebied van de deelnemers;

4.6
4.7
4.8

Het innen van gemeentelijke afvalbelastingen

4.9

Het gebruik van de lmog-CNG{ankinstallatie en elektrische oplaadpunten voor voeftuigen van
steden en gemeenten en hun entiteiten

Hel organiseren van de verkoop van afvalzakken en afvalrecipiënten
Het instaan voor het beheer en netheid van openbare ruimtes;
a. Algemeen beheer openbare netheid cfr uit het UHAGBA S-peilerbeleid (infrastructuur,
participatie, handhaving, communicatie en omgeving)
b. Veegopdrachten;
c. Ruimen van bladafval;
d. Zwerfvuil- en sluikstortverwijdering;
e. Onkruidbestrijding;
f. Gladheidsbestrijding (strooien, sneeuwruimen, ...)

ArtikelS.
De zetel van de vereniging is gevestigd in het Stadhuis, Grote Markl54 te 8500 Kortrijk.
Deze zetel moet steeds gevestigd zijn op het grondgebied van een deelnemende gemeente, in een gebouw
dat aan de vereniging of een deelnemende gemeente toebehoort.

De vereniging mag, naast de zetel van de vereniging, één of meerdere bedrijfszetels vestigen op het
grondgebied van één der deelnemende gemeenten.

Artikel6.

De vereniging werd oorspronkelijk opgericht voor een periode van dertig jaar, die een aanvang heeft
genomen op de dag der publicatie van de oprichting in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad, hetzij op
zevenentwintig september negentienhonderd negenenzestig.
De vereniging werd bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van24 april 1999 voor de eerste
maal verlengd voor een periode van 30 jaar vanaf 27 september 1999.
van het decreet intergemeentelijke
laatste
toepassing van het artikel
samenwerkingsverbanden, werd de duurtijd beperkt tot een termijn van 1B jaar ingaande op 10 november
2001.
Overeenkomstig artikel 423 van het decreet Lokaal Bestuur, kan na afloop van de statutair bepaalde duur
de opdrachthoudende vereniging opeenvolgende keren verlengd worden voor een termijn die telkens niet
langer mag zijn dan achttien jaar.
De vereniging mag slechts verbintenissen aangaan voor een termijn die haar bestaanstermijn overschrijdt,
indien deze verbintenissen kunnen nagekomen worden door haar inkomsten, reserves, vast beloofde
toelagen of voorafgaandelijk geplaatste kapitalen.

Bij
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Bij beslissing van de buitengewone algemene vergadering van 9 september2019, wordt de duurvan de
opdrachthoudende vereniging verlengd voor een periode van 1B jaar, met ingang vanaf 9 september 2019.

ArtikelT.
De vereniging is samengesteld uit de deelnemers.
ln bijlage 1 van deze statuten is een register gevoegd waarop iedere deelnemer is vermeld, met aanduiding
van zijn inbreng, van zijn verbintenissen en van de aandelen en winstbewijzen die hem zijn toegekend.

ArtikelS.
Akten en documenten van het intergemeentelijk samenwerkingsverband mogen op elke informatiedrager
geplaatst worden, als een duurzame bewaring en toegankelijkheid gegarandeerd wordt.
Voor de toepassing van dit decreet kan aan de vereiste van een handtekening voldaan worden door een
elektronische procedure die de authenticiteit en de integriteit van de gegevens waarborgt. De Vlaamse
Regering kan die elektronische procedure nader bepalen.
De Vlaamse Regering kan nadere regels bepalen voor de wijze waarop gegevens, akten en documenten
opgemaakt, bewaard en gecommuniceerd worden.

Artikel9.
Een door de Vlaamse Regering aan te wijzen entiteit van de Vlaamse overheid houdt een databank bij
die gegevens bevat over de leidend ambtenaar van het intergemeentelijk samenwerkingsverband. De
databank biedt een overzicht van de personeelsleden die namens het intergemeentelijk
samenwerkingsverband verantwoordelijk zijn voor de digitale communicatie met de Vlaamse overheid.
De databank bevat de voornaam, de achternaam, het rijksregisternummer, de contactgegevens en de
begin- en einddatum van de aanstelling. De databank houdt het historische overzicht van die gegevens
bij.

De gegevens, vermeld in het tweede lid, van de personen, vermeld in het eerste lid, die in functie zijn,
worden met uitzondering van het rijksregisternummer door de entiteit publiek toegankelijk gemaakt.
De entiteit, vermeld in het eerste lid, is verantwoordelijk voor het beheer van de gegevens, vermeld in dit
artikel. De Vlaamse Regering regelt de nadere uitvoering van dit artikel.
TITEL

II.

KAPITAAL. VERPLICHTINGEN. DEELNEMERS.

Artikell0
Het maatschappelijk kapitaal, waarvan het vast gedeelte 247.893,52 EURO bedraagt, is onderverdeeld in
nominatieve aandelen van 24,79 EURO elk.

Artikel

11

Er worden twee soorten maatschappelijke aandelen uitgegeven :
- A. Aandelen, toegekend aan de gemeenten.
- B. Aandelen, toegekend aan andere intergemeentelijke opdrachthoudende verenigingen

De aandelen kunnen slechts overgedragen worden onder aangeslotenen van dezelfde soort, mits
toestemming van de algemene vergadering, voor zover deze overdracht geen afbreuk doet aan de
waarborg tot goede uitvoering van de verbintenissen.
Artikel 12
Het bedrag van het kapitaal dat door elke gemeente bij de oprichting, of bij latere toetreding wordt geplaatst,
is bepaald op 2,4789 EURO per inwoner.
De bekomen bedragen worden op het hoger tiental afgerond.
Het aantal inwoners wordt vastgesteld bij aanvaarding van de toetreding door de algemene vergadering en
bepaald op basis van het laatste officieel bevolkingscijfer dat in het Belgisch Staatsblad werd opgenomen.
Bij elke nieuwe bestuursperiode kan de algemene vergadering, op voorstel van de raad van bestuur, het
bedrag van het geplaatste kapitaal van de deelnemers aanpassen volgens de bevolkingsaangroei. Hiervoor
wordt het laatst gepubliceerde cijfer in het Belgisch Staatsblad als basis genomen.
De raad van bestuur zalde plaatsing van de aandelen B bepalen.
Bij latere toetreding zal de algemene vergadering, op voorstel van de raad van bestuur, de nieuwe
deelnemer een inkomgeld opleggen, rekening houdend met het werkelijk netto-actief en met de uitgaven
die op dat ogenblik in het belang van de gemeenschap werden gedaan.
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Artikel 13
Het kapitaal wordt bij de toetreding volledig volgestort.
De deelnemers zijn slechts gehouden tot beloop van de aandelen die zij geplaatst hebben, en tot betaling
van hun jaarlijkse bijdrage in de werkingskosten, overeenkomstig artikel 17 van deze statuten.

Artikel 14
Bijtoepassing van artikeltien hierboven, is het geplaatst kapitaal opgenomen in het register dat als bijlage
1 bij deze statuten wordt gevoegd.

Artikel 15
Buiten en boven hun aandeel in het maatschappelijk kapitaal, zullen de deelnemende gemeenten
waarborg verlenen aan leningen die worden opgenomen voor de financiering van uitgaven voor het
aanleggen, vergroten of in stand houden van de installaties.
De timing van de op te nemen leningen en het bedrag van de gestelde waarborg worden door de algemene
vergadering (1 MBor.o7.2o1e), pro rato de geplaatste aandelen vastgesteld.

Artikell6
De deelnemende gemeenten verplichten zich, bij eerste aanvraag door de raad van bestuur; alle
schikkingen te nemen om uitsluitend aan de vereniging alle afval, opgehaald op het grondgebied van hun
gemeente, te leveren.
De deelnemers geven de vereniging, voor wat hun grondgebied betreft, het uitsluitend recht om alle afval
op te halen, te behandelen, te verwerken en te verkopen, evenwel met het vermogen tot substitutie ten
voordele van de opdrachthoudende verenigingen waarmede een samenwerkingsovereenkomst werd
afgesloten.
Zij verplichten zich om zo spoedig mogelijk alle contracten omtrent deze voorbehouden materie, afgesloten
met andere ondernemingen, te beëindigen.
Zij verbinden zich, na ruggespraak met de vereniging, alle aanbevelingen die betrekking hebben op de
bedrijfseconomische uitbating van de verwerkingsinstallaties, strikt op te volgen.
De raad van bestuur beschikt over de bevoegdheid hieromtrent de nodige richtlijnen te geven, contracten
af te sluiten of andere aangewezen regelingen uit te werken.
De opdrachthoudende verenigingen die een gelijkaardige activiteit uitoefenen als lmog en die op grond van
de statutair door de gemeenlen toegekende bevoegdheid van substitutie, inbreng kunnen doen van de hen
toeveftrouwde rechten en bevoegdheden, verbinden er zich toe bij hun toetreding het op het grondgebied
van hun gemeenten opgehaalde afval en/of afval al dan niet na voorbehandeling afkomstig van hun

installaties, geheel of gedeeltelijk te leveren aan de vereniging met het oog op de verwerking.

Artikel 17
De deelnemende gemeenten verbinden zich ertoe ieder jaar aan de vereniging een bijdrage te storten ter
dekking van de werkingskosten, daarin begrepen financiële lasten der leningen, kosten van algemeen
bestu ur en exploitatiekosten.
Door de raad van bestuur wordt er jaarlijks een begroting opgemaakt. Deze begroting is vergezeld van een
beleidsplan met meetbare doelstellingen.
De begroting en begrotingswijzigingen worden ter goedkeuring voorgelegd in het najaar op de
buitengewone algemene vergadering.
De vereniging mag provisies of voorafbetalingen opvragen op basis van en binnen de ramingen vastgesteld
in de jaarlijkse begroting van ontvangsten en uitgaven.
De verdeling van de werkingskosten van de vereniging onder de aangesloten gemeenten, wordt
vastgesteld door de raad van bestuur op basis van onderstaande normen:
1. Kosten van algemeen bestuur, bestuurskosten:
35 pct. (vijfendertig ten honderd) gelijk te verdelen tussen al de aangesloten gemeenten.
65 pct. (vijfenzestig ten honderd)te verdelen pro rato van de totale bevolking van elke gemeente.
De maximumbijdrage voor het geheel van deze kosten wordt voor iedere gemeente-deelnemer
vastgesteld op een gemiddelde van 1,25 (MB 01.07.2019) euro per inwoner.

2. Exploitatiekosten:
2.1 Exploitatiekosten voor andere activiteiten dan de huisvuilverbranding:
Deze kosten worden verdeeld in verhouding tot de geleverde prestaties, aan de hand van eenheidsprijzen
die jaarlijks door de raad van bestuur worden vastgesteld. De gemiddelde bijdrage per werkingsjaar en per
gemeente mag niet groter zijn dan een gemiddelde van vijftien eurocent (vs ot.oz.zots) per kilo afval dat
door de vereniging in haar eigen installaties werd opgenomen, verwerkt of voor verwijdering werd afgevoerd
naar andere installaties dan deze van de vereniging.
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Voor het KGA of klein en gevaarlijk afval wordt de maximumprijs vastgesteld op twee euro per kilogram.
2.2 Exploitatiekosten huisvuilverbranding (inbegrepen financiële en leningslasten) :
Deze kosten worden verdeeld rekening houdend - voor zover als mogelijk - met alle andere factoren die de
exploitatie kunnen beïnvloeden, met dien verstande dat voor elke installatie een afzonderlijke verdeling van
de exploitatiekosten tussen de bediende gemeenten gebeurt op grond van afzonderlijke afrekeningen.
De exploitatiekosten worden bepaald in een door de algemene vergadering vastgestelde begroting voor
het betreffende jaar.
De verdeling van deze kosten gebeurt per gemeente op basis van de bediende bevolking en van de voor
verbranding aangeboden hoeveelheden restafval.
De verhouding voor het bepalen van dit bedrag wordt door de raad van bestuur jaarlijks, bij het vaststellen
van de begroting voor het komend werkingsjaar, beslist.

De hoeveelheden restafval worden in de begroting bepaald door de werkelijk voor verbranding
aangevoerde hoeveelheden en dit tijdens het eerste semester van het werkingsjaar dat aan het
begrotingsjaar voorafgaat, te vermenigvuldigen met twee.

Voor de begrotingswijziging worden de hoeveelheden brandbaar restafval bepaald op basis van de
werkelijk voor verbranding aangevoerde hoeveelheden van het lopend kalenderjaar waarop de begroting
van toepassing is.

Onder brandbaar restafval wordt verstaan: alle afval volgens het meest recente Vlarea en zijn
aanpassingen.

De maximumbijdrage voor de huisvuilverbranding wordt voor iedere deelnemende gemeente vastgesteld
op 31 euro per inwoner en per jaar.

Dit maximum wordt jaarlijks aangepast aan de hand van de coëfficiënt die jaarlijks door de

toezichthoudende overheid wordt vastgesteld met het oog op de herwaardering van de Materiële Vaste
Activa.
De opdrachthoudende verenigingen die, overeenkomstig artikel 16 - tweede lid van deze statuten, afval
leveren aan de vereniging met het oog op de verwerking, verbinden zich ertoe ieder jaar aan de vereniging
een bijdrage te storten ter dekking van de verwerkingskosten.

Hierin zijn begrepen de financiële lasten van de leningen, de kosten van algemeen bestuur en de

exploitatiekosten.
Deze bijdrage wordt jaarlijks vastgesteld door de raad van bestuur zonder dat zij het gemiddelde van vijftien
eurcent (ue ot.oz.zots) per kilo mag overschrijden.
De heffingen en/of belastingen op de afvalverwerking in eigen installaties die lmog moet innen in opdracht
en ten gunste van de hogere overheid, zullen afzonderlijk en supplementair worden aangerekend
overeenkomstig de onderrichtingen die door genoemde overheid worden opgelegd (per inwoner- per
gewogen hoeveelheid of per getelde eenheid).

Artikel 18.
Alle betalingen moeten gebeuren binnen een termijn van maximaal zestig dagen vanaf de datum waarop
de vordering werd overgemaakt.

Wanneer betalingen niet binnen de gestelde termijn gebeuren zal van rechtswege en zonder
ingebrekestelling de wettelijke intrest op de achterstallige bedragen worden aangerekend.
Deze regeling geldt voor alle betalingen die aan de vereniging verschuldigd zijn. De gedane stortingen
worden in de eerste plaats aangewend tot kwijting van de verschuldigde intresten. De vereniging zal

toepassing maken

van de Wet betreffende de bestrijding van de

betalingsachterstand bij

handelstransacties, ( B.S. 7 augustus 2002,1e eerste editie ).

TITEL III. DEELNEMERS.

ING. UITSLUITING.

Artikel 19.
Onverminderd de bepalingen van artikel 420 van het decreet staat de toetreding tot de vereniging open
voor alle gemeenten en openbare besturen die de statutaire en wettelijke verplichtingen willen naleven.
De toetredingsbeslissing wordt genomen door de algemene vergadering van de opdrachlhoudende
vereniging.
Alle toetredingen worden aanvaard door de algemene vergadering.
Aan een toetreding of uitbreiding van aansluiting kan geen terugwerkende kracht worden verleend.
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Artikel20.
Bij het toetreden van nieuwe deelnemers kan een herverdeling van de waarborgen, zoals voorzien in artikel
15 van deze statuten, worden doorgevoerd.

De kosten van de uitbreiding die moeten gemaakt worden in het belang van nieuwe deelnemers, zullen
uitsluitend door deze worden gedragen.
De nieuwe toetredende gemeenten-deelnemers betalen, boven op de volstorting van het geplaatst kapitaal,
een inkomgeld dat door de algemene vergadering, op voorstel van de raad van bestuur, wordt vastgesteld.
Hierbij wordt rekening gehouden met het werkelijk netto-actief en met de uitgaven die op dat ogenblik in
het belang van de gemeenschap werden gedaan.

Artikel2l
Tijdens de vastgestelde duur is onder voorbehoud van art. 424 van het decreet, geen uittreding mogelijk.

Artikel22
De algemene vergadering kan leden uitsluiten wanneer deze weigeren hun verplichtingen tegenover de
vereniging na te leven.
ln dit geval zal de betrokken deelnemer verzocht worden zijn opmerkingen schriftelijk te kennen te geven
aan de Algemene Vergadering, binnen de maand nadat een aangetekende brief met het met redenen
omklede voorstel tot uitsluiting is verstuurd.
Hij moet gehoord worden indien hij daarom verzoekt in het geschrift dat zijn opmerkingen bevat.
Elk besluit tot uitsluiting wordt met redenen omkleed.
De deelnemer die wordt uitgesloten, kan enkel aanspraak maken op zijn aandeel in de vereniging, zoals
blijkt uit de balans van het boekjaar, waarin de uitsluiting zich werkelijk voordoet.
Hij zal zich niet kunnen verzetten tegen de verdere aanwezigheid van de installaties op zijn grondgebied
en op het publiek domein en hij kan betreffende deze aanwezigheid geen vergoeding of huurgeld eisen.
De terugbetaling van het aandeel aan de uitgesloten deelnemer zal slechts geschieden op het ogenblik dat
de uitsluiting, overeenkomstig dit artikel, effectief wordt.
De verschuldigde bedragen aan de uitgesloten deelnemer(s)-gemeente(n) zullen geen rente opleveren
tijdens de termijn gesteld voor de terugbetaling.
Bij uitsluiting van een gemeente-deelnemer uit de opdrachthoudende vereniging die zelf is toegetreden tot
de vereniging overeenkomstig het artikel 16 tweede lid van deze statuten, en die, ten behoeve van de
vereniging van het haar door de uitgesloten deelnemer toegekende mogelijkheid tot substitutie heeft
gemaakt, vervalt dit vermogen van substitutie van rechtswege door het ontslag zelf en wordt de verbintenis

van de betrokken opdrachthoudende vereniging ten opzichte van de vereniging dienovereenkomstig
aangepast.

ln afwijking van artikel 19 kan een samengevoegde gemeente waarin dezelfde activiteit van gemeentelijk
belang als vermeld in artikel 389 van het decreet aan verschillende dienstverlenende of opdrachthoudende
verenigingen is toevertrouwd, beslissen om die activiteit, voor haar gehele grondgebied, toe te vertrouwen
aan één daarvan, op voorwaarde dat een gewone meerderheid van de andere deelnemende gemeenten
daarmee instemt. De gemeente die uittreedt, vergoedt de schade die haar uittreding berokkent aan de
dienstverlenende of opdrachthoudende verenigingen en aan de andere vennoten.
TITEL lV. Structuur. bestuur en toezicht
De opdrachthoudende vereniging beschikt over een algemene vergadering en een raad van bestuur

A. De Raad van Bestuur.

Artikel23
$1 Leden van de raad van bestuur
De raad van bestuur wordt benoemd door de algemene vergadering bij geheime stemming.
Het aantal leden van de raad van bestuur bedraagt maximaalvijftien
Maximaaltwee derden van de leden is van helzelfde geslacht.
Bij de benoeming van bestuurders zal de algemene vergadering zich gedragen naar volgende bepalingen:
Elke deelnemende gemeente heeft recht op één mandaat van bestuurder. Per volle schijf van dertigduizend
inwoners komt nog één bestuurder bij. De gemeenten met een exploitatiezetel op hun grondgebied
verdelen een mandaat over de periode van één legislatuur
De berekening gebeurt op basis van het laatste officiële bevolkingscijfer, dat per gemeente in het Belgische
Staatsblad werd opgenomen.
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De leden van de raad van bestuur worden benoemd bij voordracht van de deelnemers.
Bij de algehele vervanging van de raad van bestuur, na de algehele vernieuwing van de gemeenteraden
kan door de raad van bestuur een groep van formateurs worden aangeduid, bestaande uit de uittredende
voorzitter en één of meerdere raadsleden van de deelnemende gemeenten, om de formatie van de raad
van bestuur overeenkomstig het decreet te faciliteren.
$2 Onafhankelijke bestuurders
lndien de 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.
ln dit geval is de onverenigbaarheid van mandaat van bestuurder met de functie van werknemer van een
aangesloten bestuur, voorzien in artikel 436 lste lid, 8" van het decreet niet van toepassing.

De algemene vergadering kan op voordracht van de raad van bestuur, onafhankelijke bestuurders
aanstellen als stemgerechtigde leden van de raad van bestuur.

De raad van bestuur stelt de vereisten vast waaraan de kandidaten moeten voldoen op vlak van
bekwaamheden, kennis en ervaring.
ln geval van ernstige redenen kunnen onafhankelijke bestuurders te allen tijde worden ontslagen door de
algemene vergadering, op voordracht van de raad van bestuur.
lndien een voorgedragen kandidaat niet wordt benoemd door de algemene vergadering, doet de betrokken
deelnemer een andere voordracht.

De nieuwe kandidaat woont als waarnemer de vergaderingen van de raad van bestuur bij tot

de

eerstvolgende algemene vergadering waaraan de benoeming wordt voorgelegd.

Niemand kan mandaten gelijktijdig uitoefenen

in de

uitvoerende organen van meer dan drie

dienstverlenende en/of opdrachthoudende verenigingen.
$ 3. Leden met raadgevende stem
Aan de vergaderingen van de raad van bestuur wordt deelgenomen door ten hoogste vijf rechtstreeks door
verschillende gemeenten aangeduide afgevaardigden die lid zijn met raadgevend stem.
Deze afgevaardigden worden niet meegeteld in het maximumaantal leden van de raad van bestuur.

Deze afgevaardigden zijn steeds raadsleden die in de betrokken gemeenten werden verkozen op een lijst
waarvan geen enkele verkozene deel uit maakt van het college van burgemeester en schepenen.

ledere vennoot krijgt minstens één mandaatjaar. Per volle schijf van dertigduizend inwoners komt er nog

een mandaatjaar bij. De gemeenten met een exploitatiezetel op hun grondgebied verdelen

een

mandaatjaar over de periode van één legislatuur
De criteria voor het aanduiden van deze afgevaardigden zijn vastgelegd in bijlage 3 van de statuten.

De eerste toepassing van dit artikel gebeurt vanaf de eerstvolgende raad van bestuur, na de algemene
vergadering waarin dit artikel in de statutenwijzingen werd goedgekeurd.
Bij de algehele vervanging van de raad van bestuur, na de algehele vernieuwing van de gemeenteraden,
worden deze mandaten toegewezen overeenkomstig bijlage 3 aan deze statuten.
Wanneer een mandaat van afgevaardigde met raadgevende stem openvalt, wordt hij vervangen door een
opvolger aangeduid door de deelnemer.
De uittredende afgevaardigde met raadgevende stem is herkiesbaar.
$ 4 De algemene vergadering stelt een code van goed bestuur vast.

Artikel24
Wanneer een mandaat van bestuurder openvalt, zal in zijn voorlopige vervanging worden voorzien door
een besluit van de raad van bestuur, op voordracht van de deelnemer die hij vertegenwoordigt.
ln zijn definitieve vervanging wordt voorzien tijdens de eerstvolgende algemene vergadering.
Zijn definitieve vervanging heeft plaats ter gelegenheid van de eerstvolgende algemene vergadering.

De nieuwe kandidaat woont, als waarnemer, de vergaderingen bij tot aan de volgende algemene

vergadering waarin de benoeming wordt voorgelegd en bekrachtigd.
De aldus verkozen bestuurder voltooit het mandaat van degene die hij vervangt.
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Artikel25
De duur van het mandaat van elke bestuurder is vastgesteld op zes jaar. De uittredende bestuurder

is

herkiesbaar.
Alle mandatarissen, benoemd op voordracht van de deelnemers, zijn van rechtswege ontslagnemend:

a. Bij verlies van hun openbaar mandaat, uitgezonderd in geval van algehele vernieuwing van

de

gemeenteraden.

ln dat geval moet binnen de eerste drie maanden van het jaar volgend op dat van de verkiezingen, een
algemene vergadering worden bijeengeroepen waarbij tot algehele vervanging van de raad van bestuur
wordt overgegaan, voor zover de raden van de deelnemende besturen die voordracht moeten doen, reeds
in hun nieuwe samenstelling vergaderd hebben.

ls dat niet het geval, dan worden de betrokken nieuwe bestuurders benoemd door de

algemene

vergadering waarvan sprake is in artikel 454 van het decreet, die tevens kwijting verleent aan de
bestuurders die het voorgaande boekjaar in functie waren en die tot dan, overeenkomstig artikel 438 van
het decreet, de verantwoordelijkheid blijven dragen.
b. Wanneer zij niet meer het vertrouwen genieten van de deelnemer die hen heeft voorgedragen en deze
een nieuwe kandidaat heeft aangeduid.

Artikel26
De bestuurders zijn niet persoonlijk gebonden door de verbintenissen van de vereniging.

Zij zijn overeenkomstig het gemeenrecht, verantwoordelijk voor de vervulling van hun taak die hun is
opgedragen en zijn aansprakelijk, zonder hoofdelijkheid
van hun bestuur.

,

voor de tekortkomingen in de normale uitoefening

Artikel2T
Onverminderd andere wettelijke of decretale bepalingen die van toepassing zijn op de mandaten in de
opdrachthoudende vereniging bestaat er onverenigbaarheid tussen het mandaat van bestuurder en
volgende ambten, functies of mandaten:

1. lid van een regering, zowel op

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

federaal niveau als

op niveau van de gewesten en

gemeenschappen;
lid van een wetgevende vergadering, zowel op federaal niveau als op niveau van de gewesten en
gemeenschappen;
lid van het Europees Parlement en van de Europese Commissie;
provinciegouverneur;
arrondissementscommissaris of adjunct-arrondissementscommissaris;
provinciegriffier;
lid van een bestuurs- of controleorgaan in of werknemer van een privaatrechtelijke rechtspersoon,
die activiteiten uitoefent in dezelfde beleidsdomeinen als de opdrachthoudende vereniging;

behoudens wat bepaald is in artikel 434 52, tweede lid van het decreet, werknemer van een
deelnemend openbaar bestuur, of van een administratie die is belast met hetzij de uitoefening van
het gewoon toezicht op de lokale besturen, hetzij de uitoefening van een specifiek toezicht op grond
van de doelstellingen van de opdrachthoudende vereniging.

ln afwijking van het eerste lid bestaat er geen onverenigbaarheid tussen het mandaat van bestuurder van
een opdrachthoudende vereniging met private deelname en de volgende functies of mandaten: een lid van
een bestuurs- of controleorgaan in of een werknemer van een privaatrechtelijke rechtspersoon die
deelnemer is in dezelfde opdrachthoudende vereniging met private deelname.
Ten aanzien van de bestuurders zijn een aantalonverenigbaarheden bepaald.
Een bestuurder mag niet:
a. Aanwezig zijn bij een beraadslaging of een besluit over zaken waarbij hij een rechtstreeks belang heeft
of waarbij zijn bloed- of aanverwanten tot en met de vierde graad een persoonlijk en rechtstreeks belang
hebben.

Dit verbod strekt niet verder dan de bloed- en aanverwanten tot de tweede graad zo het gaat om
voordrachten van kandidaten, benoemingen, af zettingen en schorsingen.
b. Rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen aan overeenkomsten, afgesloten met de vereniging.
c. Optreden als advocaat, notaris of zaakwaarnemer in rechtsgedingen tegen de vereniging.
Het is hem tevens verboden in dezelfde hoedanigheid, ten behoeve van de vereniging, te pleiten, raad te
geven of op te treden in enige betwisting, tenzij dit kosteloos gebeurt.
d. Optreden als raadsman van een personeelslid in tuchtzaken.
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Artikel2S
De raad van bestuur kiest op zijn eerste vergadering : een voorzitter, twee ondervoorzitters en een
secretaris.
Deze worden benoemd voor een termijn van zes jaar.

De voorzitter en de ondervoorzitters worden gekozen onder de bestuurders, die de

gemeenten

vefiegenwoordigen; zij bezitten tevens de hoedanigheid van gemeenteraadslid, schepen of burgemeester
van één der deelnemende gemeenten.
De secretaris mag buiten de raad worden benoemd. De duur van zijn mandaat mag de ambtsduur van het
college dat hem aanduidt, niet overschrijden.
ln geval van afwezigheid van de voorzitter en van de ondervoorzitters worden de vergaderingen
voorgezeten door een bestuurder, benoemd op voordracht van de gemeenten, met het grootste aantal

onafgebroken dienstjaren in de raad. Bij gelijkheid van dienstjaren zal de oudste die tevens
gemeenteraadslid , schepen of burgemeester is van een aangesloten gemeente, het voorzitterschap

waarnemen.

Artikel29
De vergaderingen van de raad van bestuur zijn niet openbaar.

De raad van bestuur vergadert op uitnodiging van de voorzitter. Weigert de voorzitter de raad bijeen te
roepen of een punt op de agenda te plaatsen, of is deze persoon belet zulks te doen, dan kan de raad op
uitnodiging van drie bestuurders worden bijeengeroepen of kunnen twee bestuurders het gewraakte punt
op de agenda laten inschrijven.
Uitgezonderd in gevallen van hoogdringendheid, moeten de uitnodigingen met vermelding van de agenda,
ten minste zes vrije dagen voor de bijeenkomst aan de raadsleden worden overgemaakt.
De bijeenkomsten van de raad worden gehouden in de zetelvan de vereniging of op een andere plaats die
duidelijk op de uitnodiging staat vermeld.

Artikel30
Om geldig te beraadslagen en te beslissen is een aanwezigheidsquorum vereist, vastgesteld op de gewone
meerderheid van het aantal statutair bepaalde stemmen in elk orgaan, zowel globaal als in de groep der
deelnemende gemeenten.
De voor de beslissingen vereiste meerderheid moet steeds bereikt zijn zowel globaal als in de groep der
gemeenten.
lngeval het aantal aanwezige leden ontoereikend is om geldig te beraadslagen, wordt de raad binnen de
veertien dagen opnieuw bijeengeroepen en kan hij geldig, ongeacht het aantal aanwezige bestuurders

(tegenwoordig of vertegenwoordigd), beraadslagen over de punten welke voor de tweede maal op de
agenda voorkomen. Deze bepalingen moeten uitdrukkelijk op de uitnodiging voor de tweede oproeping
worden vermeld.

Artikel3l
De leden van de raad van bestuur kunnen aan hun collega's van de raad van bestuur schriftelijk volmacht
geven om hen te vertegenwoordigen voor één welbepaalde vergadering van het betrokken orgaan.
Niemand kan drager zijn van meer dan één volmacht.

Artikel32
De beraadslagingen van de raad van bestuur worden opgenomen in een verslag, getekend door de
voorzitter en de secretaris van de raad van bestuur.
Het verslag wordt op de volgende vergadering, als eerste punt van de agenda , aan de leden van de raad
van bestuur ter goedkeuring voorgelegd.
De voorzitter van de raad van bestuur van de dienstverlenende en van de opdrachthoudende vereniging
maakt via de webtoepassing van de vereniging, een lijst bekend van de besluiten van de bestuursorganen
van de dienstverlenende en opdrachthoudende vereniging met een beknopte omschrijving van de daarin
geregelde aangelegenheden.
De lijst, vermeld in het eerste lid, wordt bekendgemaakt binnen tien dagen nadat de besluiten genomen zijn.
De webtoepassing van de dienstverlenende en opdrachthoudende vereniging vermeldt:
1' de wijze waarop het publiek inzage kan krijgen in de besluiten die op de lijst zijn vermeld;
2'de datum van bekendmaking van de lijst, vermeld in het eerste lid;
3'de mogelijkheid om klacht in te dienen bij de toezichthoudende overheid.

Als de toezichthoudende overheid een besluit heeft vernietigd, wordt ook van die vernietiging melding
gemaakt.
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De voorzitter van de raad van bestuur van de dienstverlenende of opdrachthoudende vereniging maakt de
volgende besluiten en de inhoud ervan bekend via de webtoepassing van de vereniging:

1o de besluiten van de dienstverlenende en opdrachthoudende verenigingen betreffende

de

rechtspositieregeling van het personeel, vermeld in artikel45S;
2" de voorstellen van de raad van bestuur van de dienstverlenende en opdrachthoudende verenigingen in
verband met het saneringsplan overeenkomstig artikel 457;
3'de code van goed bestuur, na goedkeuring door de algemene vergadering van de dienstverlenende en
opdrachthoudende verenigingen.
De bekendmaking, vermeld in het eerste lid, vindt plaats binnen tien dagen nadat het besluit genomen is.
De gedetailleerde notulen met bijgevoegd stemgedrag van de individuele leden en alle documenten waar
in de notulen naar verwezen wordt, liggen ter inzage van de gemeenteraadsleden op het secretariaat van
de aangesloten gemeenten, onverminderd de decretale bepalingen inzake de openbaarheid van bestuur.
Op verzoek van een raadslid vraagt het deelnemende bestuur om de notulen en alle stukken waarnaar in
de notulen wordt verwezen, elektronisch ter beschikking te stellen. De vereniging stelt de gevraagde
stukken elektronisch ter beschikking aan het deelnemende bestuur en het deelnemende bestuur bezorgt
ze aan het raadslid.
Dit artikel doet geen afbreuk aan de mogelijkheid van strafrechtelijke vervolging van de raadsleden wegens
schending van het beroepsgeheim, overeenkomstig artikel 458 van het Strafwetboek

Artikel33

De raad van bestuur zalten minste 45 kalenderdagen voor de jaarvergadering, aan de leden mededelen:
de uitnodiging tot de algemene vergadering met de agenda, - het verslag van de raad van bestuur aan de
algemene vergadering, - het verslag van de commissaris, - de jaarrekening, - het ontwerp van bestemming

van het resultaat en alle bij de wet of onderrichtingen voorgeschreven documenten, zoals deze ziin
geregeld bij artikel 54 en 55 van de statuten, naast een opgave van alle documenten en stukken die door
de raad van bestuur aan de beraadslaging van de algemene vergadering moeten worden onderworpen.

De leden van de bestuursorganen ontvangen per bijgewoonde vergadering een presentiegeld dat ten
hoogste gelijk is aan het hoogste bedrag dat uitkeerbaar is aan een gemeenteraadslid in een deelnemende
gemeente.
Jaarlijks wordt een per mandataris geïndividualiseerd overzicht van de in het voorbije boekjaar ontvangen

vergoedingen en presentiegelden gevoegd bij de documenten die, overeenkomstig artikel 454 van het
decreet, aan de deelnemende gemeenten worden bezorgd.
Samen met de uitnodiging, worden deze documenten ter beschikking gesteld van de deelnemende
gemeenten.
Daarnaast zal de raad van bestuurten minste vijfenveertig kalenderdagen voor de buitengewone algemene

vergadering aan de leden mededelen :- de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie, - een
beleidsplan met meetbare doelstellingen en een duidelijk actieplan met opgave van alle documenten en
stukken die door de raad van bestuur aan de beraadslaging van de buitengewone algemene vergadering
moeten worden onderworpen.
Een door de raad van bestuur opgestelde begroting staat op de agenda van deze vergadering.

Artikel34
$1 Deze paragraaf werd opgenomen in de overgangsbepaling
$ 2 De opdrachthoudende vereniging kan een algemeen comité oprichten om de verbinding en het overleg
tussen de raad van bestuur en de deelnemers te faciliteren en te stroomlijnen.
Er kan een adviescomité worden opgericht als de doelstellingen meervoudig zijn of als de geografische
spreiding dit verantwoordt.
Er kunnen regionale bestuurscomités met beslissingsbevoegdheid worden opgericht als
het is verantwoord door geografische spreiding
er geen regionale adviescomités zijn
netto leidt tot een vermindering van het totale aantal bestuursleden in de verschillende organen van
het intergemeentel ijk samenwerkingsverband.
$ 3 Er zijn geen andere organen mogelijk dan deze vermeld in het decreet.
$ 4 De leden van deze organen worden benoemd door de algemene vergadering op voordracht van de
deelnemers
S 5 Zij ontvangen geen vergoeding onder welke vorm dan ook voor hun prestatie in dat comité

-
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Artikel35
De raad van bestuur bezit de meest uitgebreide bevoegdheden, om alle daden van beheer en van
beschikking die de vereniging aanbelangen, te stellen.
Zijn bevoegdheid strekt zich uit over alles wat niet uitdrukkelijk door de wet, het decreet, de onderrichtingen
of door de statuten aan de algemene vergadering is voorbehouden.
De raad van bestuur vertegenwoordigt de opdrachthoudende vereniging tegenover derden en in rechte als
eiser of verweerder.
Hij mag niet eigenmachtig alle twijfelachtige en niet te voorziene gevallen beslechten.
De raad van bestuur kan bepaalde bevoegdheden delegeren aan het managementteam conform de
bepalingen van artikel 458, derde lid van het DLB. (ve ot.oz.zots¡

Artikel36
De meerderheid van de twee derden der aanwezige of vertegenwoordigde leden is vereist:

-

-

voor elk besluit betreffende de voorstellen van wijziging aan de statuten die aan de algemene
vergadering moeten worden voorgelegd;
voor de aankoop en verkoop van eigendommen, de hypothecaire inschrijvingen, de toekenning en de
terugtrekking van bevoegdheden, de uitgifte van obligaties en leningen en
voor het opmaken en de goedkeuring van de jaarrekening.

Artikel3T
De raad van bestuur roept, zo dikwijls hij zulks nodig acht, en met naleving van de vormen in de
onderhavige statuten voor de jaarvergadering vastgesteld een buitengewone algemene vergadering bijeen.
Hij is binnen dertig dagen tot bijeenroeping verplicht, en zodra een aantal deelnemers die gezamenlijk
minstens een vijfde deelvan het totaal uitgegeven maatschappelijke aandelen bezitten, erom verzoeken.
Deze verplichting geldt eveneens op vraag van een vijfde van de deelnemers.
Het verzoekschrift moet de punten vermelden die op de agenda worden geplaatst.

Artikel3S
De vereniging wordt in rechte vertegenwoordigd door de voorzitter of door een ondervoorzitter of de
bestuurder die daartoe door de raad van bestuur is aangeduid.
De rechtsvorderingen, zowel bij eis als bij verweer, worden in naam van de vereniging door de raad van
bestuur ingesteld, op verzoek en dagvaarding van de voorzitter van de raad van bestuur of van een
ondervoorzitter, of van een bestuurder die hem vervangt of van een gevolmachtigde.

Artikel39
Buiten het geval van bijzondere bevoegdheidsdelegatie door de raad van bestuur, zullen de akten die de
vereniging verbinden door twee bestuurders worden ondertekend.
Deze laatsten zijn niet gehouden tegenover derden hun macht door een besluit van de raad van bestuur te
staven.
De handtekening van een enkel bestuurder of een door de raad van bestuur gevolmachtigde volstaat
nochtans om kwijting te verlenen aan de post, de telegraafdienst, de telefoondienst, en aan de
ondernemingen.
B. Toezicht, commissaris

Artikel40
De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid, vanuit het oogpunt van
het decreet en van de statuten, van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt uitgeoefend
door een of meer commissarissen. Die worden benoemd door de algemene vergadering onder de leden
van het instituut der Bedrijfsrevisoren.
Zij zijn onderurorpen aan de wettelijke en reglementaire bepalingen die hun ambt en hun bevoegdheid
regelen. De algemene vergadering bepaalt de jaarlijkse bezoldiging van de commissarissen
C. De algemene vergadering.

Artikel4l
De algemene vergaderingen zijn openbaar.
De regelmatig samengestelde algemene vergadering vertegenwoordigt de totaliteit der aandelen en haar
besluiten zijn, binnen de perken van de wet en van deze statuten, voor hen allen bindend, zelfs voor hen
die tegenstemden of afwezig waren.
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Zij heeft de meest uitgebreide bevoegdheden; zij kan, binnen de perken van de wet en het decreet, alle
mogelijke wijzigingen aan de statuten aanbrengen mits de beschikkingen te eerbiedigen die in deze
statuten zijn opgenomen.

Artikel42
De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter of door een ondervoorzitter van de raad
van bestuur of door de bestuurder die de voorzitter vervangt.

Zij stelt een bureau samen, waartoe behoren, de voorzitter, twee stemopnemers en een secretaris. De
stemopnemers en de secretaris worden door de algemene vergadering aangeduid.

Artikel43
De algemene vergadering is samengesteld uit vertegenwoordigers van de deelnemers.
Voor de gemeenten worden ze rechtstreeks aangewezen door de gemeenteraden uit hun leden, en voor
de overige deelnemers door de organen die krachtens de wettelijke, reglementaire of statutaire bepalingen

bevoegd zijn tot deelneming of toetreding te beslissen.

De vefiegenwoordige(s) van de gemeente kan voor de volledige duur van de legislatuur worden
aangeduid. De vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger wordt herhaald voor elke algemene
vergadering.
De gemeenteraad bepaalt het aantal afgevaardigden van de gemeenten op de algemene vergadering aan
de hand van twee voor alle deelnemende gemeenten op dezelfde wijze geldende criteria, waarbij in gelijke
mate rekening gehouden wordt met zowel het bevolkingscijfer volgens de laatst gepubliceerde
bevolkingscijfers, als met de kapitaalinbreng.
ledere gemeente duidt steeds minstens één afgevaardigde aan. Desgewenst kan de gemeente
overeenkomstig de in 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 gemeentelijke ambtsgebied van

de vereniging, en haar kapitaalinbreng

in

verhouding tot het totale maatschappelijke kapitaal van de vereniging. Zie bijlage 4 van deze statuten.

De oproeping voor de algemene vergadering vermeldt voor iedere gemeente de daartoe gebruikte
cijfergegevens, aan de hand van de laatst gepubliceerde 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 gemeente statutair beschikt, overschreden kan worden

De gemeenteraden kunnen plaatsvervangers aanwijzen voor iedere vertegenwoordiger die ze hebben
aangesteld op de algemene vergadering.
Er bestaat een onverenigbaarheid tussen het mandaat van vertegenwoordiger op de algemene vergadering
en dat van lid van één van de andere organen. De onverenigbaarheden die bepaald zijn in artikel2T van
onderhavige statuten zijn eveneens van toepassing op de vertegenwoordigers op de algemene
vergadering.
De gemeenteraden wijzen voor iedere algemene vergadering opnieuw het aantal stemmen toe per
vertegenwoordiger die ze hebben aangesteld op de algemene vergadering.
leder aandeel geeft recht op een stem. De gemeenten zullen steeds beschikken over de meerderheid der
stemmen. lndien nodig zal het aantal stemmen toegewezen aan de andere openbare besturen of
instellingen proportioneel aan hun kapitaalplaatsing verminderd worden.
De lijsten met de veftegenwoordigers en de volmachten zullen ten minste vijf dagen voor de vergadering
op de zetel van de vereniging worden ingediend. De voorzitter van de vergadering mag nochtans bij
bijzondere beslissing, die voor allen gelijk geldt, laattijdig ingediende volmachten aanvaarden.
Deze lasthebbers tekenen alvorens de vergadering bij te wonen, een aanwezigheidslijst. Deze lijst, door
de stemopnemers voor echt verklaard, wordt bij het notulen van de vergadering gevoegd.

Artikel44
De jaarvergadering wordt elk jaar samengeroepen op de derde dinsdag van mei, in de zetel van de
vereniging of op een andere plaats. De plaats en het uur zullen op de uitnodiging worden vermeld.
Mocht deze dag een feestdag zijn, dan is de vergadering uitgesteld tot de volgende werkdag.

Afgezien van de jaarvergadering wordt nog minstens één buitengewone algemene vergadering belegd in
de loop van het laatste trimester van elk jaar, om de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie
voor het volgend boekjaar te bespreken.
Een door de raad van bestuur opgestelde begroting staat op de agenda van deze vergadering.

lmog

Gecoördineerde tekst lmog-statuten 09.09.201 9

14

De agenda van de algemene vergadering, met vermelding van de datum, het uur en de plaats, die door de
raad van bestuur met meerderheid van twee derden wordt aangenomen, wordt minstens 45 kalenderdagen

vooraf ofwel digitaal ofwel per aangetekende brief aan de deelnemers medegedeeld
Voor de bijeenroeping van de jaarlijkse buitengewone algemene vergadering, tijdens de laatste trimester
van ieder werkjaar, en de andere buitengewone algemene vergaderingen, wordt dezelfde procedure
gevolgd als voor de gewone jaarlijkse algemene vergadering van mei.
Een groep deelnemers die ten minste een vijfde van de maatschappelijke aandelen veftegenwoordigt, mag
punten op de agenda brengen op voorwaarde dat zij veertien dagen voor de vergadering, aan de raad van
bestuur, hiervan mededeling geven. Over deze punten kan enkelworden beraadslaagd zonder dat hierover
beslissingen kunnen worden genomen.
De documentatie betreffende de op de aanvankelijke agenda ingeschreven punten wordt bijde uitnodiging
gevoegd.
ln dit geval zal een bijgevoegde agenda aan de deelnemers ten minste een week voor de datum van de
algemene vergadering toegezonden worden.

Artikel45
Om geldig te beraadslagen en te beslissen is een aanwezigheidsquorum vereist gelijk aan de gewone
meerderheid van het aantal statutair bepaalde stemmen in elk orgaan, zowel globaal als in de groep der
deelnemende gemeenten.
Van dit aanwezigheidsquorum kan statutair worden afgeweken voor de tweede vergadering die volgt op
een onvoldoende samengestelde eerdere vergadering, en dit voor zover het gaat om punten die voor de
tweede maalop de agenda voorkomen.
Deze bepaling geldt niet voor statutenwijzigingen.
De voor de beslissingen vereiste meerderheid moet steeds bereikt zijn zowel globaal als in de groep der
gemeenten.

Artikel46
Een meerderheid van twee derden der stemmen is vereist voor elke beraadslaging over de toetreding tot
de vereniging van nieuwe leden of over de uitsluiting van leden.
De wijzigingen in de statuten en in de bijlagen worden artikelsgewijs aangebracht door de algemene
vergadering met drievierdenmeerderheid, zowel voor het geheel van de geldig uitgebrachte stemmen, als
voor de geldig uitgebrachte stemmen van de vertegenwoordigde gemeenten, en op voorwaarde dat de
gewone meerderheid van het aantal deelnemende gemeenten haar instemming betuigt.
Uiterlijk negentig kalenderdagen voor de algemene vergadering die de statutenwijzigingen moet
beoordelen, wordt een door de raad van bestuur opgesteld ontwerp aan alle deelnemers voorgelegd.
De beslissingen daarover 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.

Het verslag van de algemene vergadering houdende wijziging van de statuten wordt, samen met de
bijbehorende documenten waaronder de beslissingen van de deelnemers, binnen een termijn van dertig
kalenderdagen na zijn dagtekening aan de toezichthoudende overheid voorgelegd.
De statutenwijzigingen worden op dezelfde wijze als de oprichtingsakte neergelegd en bekendgemaakt.
Een volledig gecoördineerde tekst van de statuten wordt neergelegd in de zetel van de vereniging, bij de
toezichthoudende overheid en in de gemeentehuizen van elke deelnemende gemeente binnen een termijn
van dertig kalenderdagen na ontvangst door de vereniging van het goedkeuringsbesluit, of na het
verstrijken van de termijn, vermeld in artikel 428, lweede lid van het decreet

De statutenwijzigingen zijn slechts uitvoerbaar nadat ze zijn goedgekeurd bij besluit van de Vlaamse
regering of door het verstrijken van de termijn voor goedkeuring van 90 dagen.
Er kan geen terugwerkende kracht aan verbonden worden die verder reikt dan de eerste 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
de verkiezingen voor een algehele vernieuwing van de gemeenteraden wordt georganiseerd, tenzij
ingevolge wettelijke of reglementaire verplichting of om het aantal mandaten binnen het intergemeentelijk
samenwerkingsverband te verminderen
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Artikel4T
Na goedkeuring van de jaarrekening spreekt de jaarvergadering zich uit door een afzonderlijke stemming
omtrent de kwijting die aan de bestuurders en de commissaris dient gegeven.
De jaarvergadering doet daarenboven uitspraak over alle andere punten die op de agenda zijn geplaatst.

Artikel43
De beraadslagingen van de algemene vergadering worden in notulen opgenomen en in een bijzonder
register bijgehouden, getekend door de leden van het bureau en door de deelnemers of hun lasthebbers
die erom verzoeken.

De afschriften of uittreksels van deze beraadslagingen van de algemene vergadering worden getekend
door de voorzitter van de raad van bestuur of door twee bestuurders en aan alle deelnemers van de
vereniging binnen de dertig dagen die volgen op de vergadering, voorgelegd,
Van de besluiten van alle bestuursorganen van de dienstverlenende en opdrachthoudende verenigingen
wordt binnen tien dagen na het nemen van het besluit een lijst met een beknopte omschrijving van de
daarin geregelde aangelegenheden overgemaakt aan de Vlaamse Regering, op de wijze die door de
Vlaamse regering wordt opgelegd.
Vanaf de dag van de verzending aan de Vlaamse Regering wordt de lijst gepubliceerd op de website van
de dienstverlenende of opdrachthoudende vereniging

Artikel49
Elke deelnemer, elke bestuurder of vereffenaar van de vereniging die niet in België is gedomicilieerd, zal
in België zijn woonplaats vestigen voor alles wat de uitvoering van de onderhavige statuten betreft.
Heeft hij dergelijke keuze van woonplaats niet gemaakt dan zal hij van rechtswege gedomicilieerd zijn in
de zetel van de vereniging, waar alle dagvaardingen en betekeningen hem geldig mogen worden
overgemaakt.

ArtikelS0
De raad van bestuur stelt na onderhandelingen conform de wet van 1 9 december 1974 tol regeling van de
betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel en de uitvoeringsbesluiten daarbij,
een administratief en geldelijk statuut en een deontologische code op, met inachtneming van de beginselen
van behoorlijk bestuur.
ln voorkomend geval wordt er, conform de wettelijke bepalingen die gelden voor het contractueel
personeel, een arbeidsreglement opgesteld.
Het administratief en geldelijk statuut, het arbeidsreglement en de deontologische code worden aan alle
deelnemers en aan de toezichthoudende overheid meegedeeld.
De raad van bestuur van de vereniging is bevoegd voor alle personeelsaangelegenheden; maar kan alles
wat betrekking heeft op de uitvoering van administratief en geldelijk staluut, het arbeidsreglement en de
deontologische code, in het kader van het individuele personeelsbeheer, verder delegeren.
De raad van bestuur kan het dagelijks personeelsbeheer, de bevoegdheid voor het aanstellen en het
ontslaan van het personeel, alsook de sanctie- en tuchtbevoegdheid ten aanzien van het personeel
toevertrouwen aan het personeelslid dat aan het hoofd staat van het personeel van de dienstverlenende of
opd rachthou dende veren

i

g i n g.

$ 2 De jaarlijkse bezoldiging van een personeelslid van een dienstverlenende of opdrachthoudende
vereniging mag niet meer bedragen dan de jaarlijkse bezoldiging van de minister-president van de Vlaamse
Regering.
Artikel5l
De algemene vergadering bepaalt, binnen de perken en overeenkomstig de toekenningsvoorwaarden die
vastgesteld zijn door de Vlaamse regering, het presentiegeld en de andere vergoedingen die in het kader
van de bestuurlijke werking van de vereniging kunnen worden toegekend

TITEL

V.

INVENTARIS. JAARREKENING en BESTEMMING VAN HET RESULTAAT.

Artikel52
Het boekjaar stemt overeen met het burgerlijk jaar.
Op eenendertig december van elk jaar sluit de raad van bestuur de rekeningen af en stelt de jaarrekening
en het voorsteltot bestemming van het resultaat op.
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De boekhouding van de vereniging wordt gehouden volgens de wetgeving die op de boekhouding van de
ondernemingen van toepassing is en volgens de richtlijnen van de bevoegde overheid.

Artikel53
De jaarrekening wordt vastgesteld door de algemene vergadering in het loop van het eerste semester van
het volgende boekjaar aan de hand van een verslag van de raad van bestuur en de revisor

Ten minste 45 dagen voor de jaarvergadering, stelt de raad van bestuur, zonder verplaatsing van de
documenten, alle stukken die vereist zijn voor het nazicht der rekeningen, ter beschikking van de
commissaris.

Artikel54
Aan het resultaat wordt de volgende bestemming gegeven :
1. Bij winst :
a.5 o/o voorafneming voor de vorming van de wettelijke reserve.
Die afhouding is niet meer verplicht wanneer de wettelijke reserve

10o/o van het maatschappelijk kapitaal
heeft bereikt.
b. Een eerste gedeelte van het saldo gelijk aan minimum 3o/o en maximum 20o/ovãn het gestorte kapitaal,
wordt toegekend aan de beschikbare reserves.
Het bedrag van dit gedeelte wordt ieder jaar bepaald door de jaarvergadering, op voorstel van de raad van
bestuur.
Er worden geen dividenden uitgekeerd.

De jaarvergadering heeft nochtans het recht, op voorstel van de raad van bestuur, het saldo van de winst,
verminderd met de wettelijke reserve, toe te kennen aan de beschikbare reserve of geheel of gedeeltelijk
over te boeken naar het volgend boekjaar.

2. Bijverlies :
Wanneer een boekjaar met verlies wordt afgesloten, dan wordt het verlies vereffend door afneming van de
reserves.

Zo deze ontoereikend zijn, dan wordt het saldo naar het volgend boekjaar overgedragen.
Wanneer ten gevolge van geleden verliezen het netto-actief gedaald is tot minder dan de helft van het vast
gedeelte van het kapitaal moet de algemene vergadering worden bijeengeroepen binnen een termijn van
ten hoogste zestig kalenderdagen nadat het verlies is vastgesteld, om te beraadslagen en te beslissen over
een door de raad van bestuur opgesteld saneringsplan.
De raad van bestuur verantwoordt zijn voorstellen in dit saneringsplan dat uiterlijk drie weken voor de
algemene vergadering aan alle deelnemers en aan de toezichthoudende overheid wordt voorgelegd,
samen met de oproepingsbrief en alle bijhorende documenten waaruit de noodzaak van het saneringsplan
brijkt.

De algemene vergadering beslist onder de voorwaarden bepaald voor de statutenwijzigingen.

lndien het saneringsplan niet of in onvoldoende mate wordt aanvaard, kan artikel 470 van het decreet
worden toegepast

Artikel55
De jaarrekeningen worden binnen een termijn van dertig kalenderdagen na hun vaststelling door de
algemene vergadering, door de bestuurders neergelegd bij de Nationale Bank van België, met vermelding
dat ze onderworpen zijn aan administratief toezicht.
Binnen een termijn van dertig kalenderdagen wordt de Nationale Bank van België op de hoogte gebracht
van het verstrijken van de in het voorgaande lid bepaalde termijn.

Artikel56
De raad van bestuur van de vereniging legt aan de jaarvergadering, die telkens plaats vindt in de loop van

het eerste werkingsjaar na het jaar waarin verkiezingen voor de algehele hernieuwing van de
gemeenteraden worden georganiseerd, een evaluatierapport voor over de werking van de vereniging.
Dit rapport bevat een nieuw ondernemingsplan voor de komende zes jaar of een gemotiveerd voorstel om
het samenwerkingsverband te beëindigen met in achtneming van de statutair bepaalde rechten van de
deelnemers.
De eerste evaluatieperiode kan, gelet op de datum van de oprichting, korter zijn dan zes jaar.
Alle deelnemers ontvangen dit rapport uiterlijk zes weken voor de datum van de jaarvergadering en bepalen
het mandaat van hun vertegenwoordiger.
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TITEL VI. VERLENGING. O

DING. VEREFFENING-

Artikel5T
Na afloop van de statutair bepaalde duur kan de vereniging opeenvolgende keren verlengd worden voor
een termijn die telkens niet langer mag zijn dan achttien jaar.
Op verzoek van de gewone meerderheid van het totale aantal deelnemers en op voorwaarde dat dit
verzoek gedragen wordt door een drievierdenmeerderheid van het aantal deelnemende gemeenten, kan
de laatste algemene vergadering die het verstrijken van de duur voorafgaat, tot verlenging beslissen met
een drievierdenmeerderheid van het aantal stemmen.
De daartoe strekkende gemeenteraadsbeslissingen worden bij het verslag van de algemene vergadering
gevoegd en zijn gebaseerd op een onderzoek. ln voorkomend geval op basis van een vergelijkend
onderzoek als er zich verschillende beheersvormen reëel aanbieden,

Uiterlijk negentig kalenderdagen voor de algemene vergadering die beslist over de verlenging wordt de
agenda door de raad van bestuur aan alle deelnemers toegezonden.
De deelnemers die niet wensen te verlengen kunnen daartoe niet verplicht worden en houden op deel uit
algemene
vergadering is beslist.

te maken van de vereniging op het einde van het jaar waarin tot de verlenging door de

Vooraf leggen zij hun daartoe strekkende beslissing voor die wordt gevoegd bij het verslag van de
algemene vergadering.
Ze moeten de door hen aangegane contractuele verbintenissen naleven, maar zijn voor het overige geen
schadevergoeding verschu ldigd.
Artikel 425 vierde en vijfde lid, van het decreet, zijn op hen van toepassing.
De deelnemers die nalaten over de verlenging te beslissen of hun beslissing mede te delen, worden geacht
verder deel uit te maken van de vereniging.
lndien 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
daaropvolgend jaar, zowel door de betrokken gemeenteraden als door de eerste algemene vergadering in
de loop van dat jaar. Tot zolang wordt de oorspronkelijke duurtijd verlengd.

Artikel5S
Op verzoek van drievierden van het aantal deelnemende gemeenten, en aan de hand van de daartoe
strekkende gemeenteraadsbeslissingen, kan de algemene vergadering met een drievierdenmeerderheid
van het aantal stemmen, tot vervroegde ontbinding van de opdrachthoudende vereniging beslissen.
Bij ontbinding krachtens het voorgaand lid of door het verstrijken van de statutair bepaalde duur die niet
verlengd wordt, wijst de algemene vergadering die de ontbinding vaststelt, de vereffenaars aan op dezelfde
wijze als bepaald is voor de bestuurders.
Een beperkt college van vereffenaars kan samengesteld worden.
Het totaal aantal leden van dat college bedraagt ten hoogste een derde van dat van de raad van bestuur.

De meerderheid komt telkens toe aan de leden die op voordracht van de deelnemende gemeenten zijn
benoemd.
Alle andere organen vervallen op het ogenblik van de ontbinding.
Het voltallig personeel van de vereniging wordt overgenomen, hetzij door de deelnemers, hetzij eventueel
door de overnemers van de activiteit, in verhouding tot de kapitaalinbreng of overeenkomstig de onderling
bereikte akkoorden, en zonder dat de personeelsleden door deze plicht tot overname gebonden zijn.
De nieuwe werkgever waarborgt de rechten die de vereniging op het ogenblik van haar ontbinding hetzij
statutair, hetzij contractueel voor de werknemer vastgesteld had.
De personeelsleden die door de gemeente worden overgenomen behouden hun geldelijk statuut, en komen
terecht in een overgangskader dat uitdovend is.

De gemeenten hebben een recht van voorkeur

tot overneming, tegen boekwaarde,

van de op hun

grondgebied gelegen installaties.
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TITEL VII. OVERGANGSMAATREGELEN EN

IW

Artikel 59

"Het decreet over het lokaal bestuur" treedt in werking op 1 januari 2019 met uitzondering van onder meer'
artikel 434 S2 en $3 dat in werking is getreden op de 1Ode dag na de datum van bekendmaking van het
decreet over het lokaal bestuur in het Belgisch Staatsblad.

Artikel 434 51 en artikel 443 eerst lid van dit decreet, zijn van toepassing vanaf de eerste algehele
vervanging van de raad van bestuur, vermeld in artikel445 tweede lid.

Dit betekent dat de raad van bestuur rechtsgeldig kan beraadslagen in haar huidige vorm en het
directiecomité overeenkomstig artikel 34 $1 van deze statuten in voege blijft tot na de algehele vervanging
van de raad van bestuur.

Artikel54
$1 De raad van bestuur mag aan een het directiecomité zijn bevoegdheid overdragen, teneinde het
dagetijks bestuur te verzekeren en alle dringende maatregelen van bestuurliike aard te treffen.
Het directiecomité is tevens belast met de voorbereidingen van de vergaderingen van de raad van bestuur.
Het directiecomité is samengesteld uit de voorzitter, de twee ondervoorzitters en twee bestuurders en de
secretaris van de vereniging en de leden aangeduid door de raad van bestuur van directie en werking,
De gemeenten met een exploitatiezetel op hun grondgebied kriigen één vertegenwoordiger in het
directiecomité, alsmede de gemeente met maatschappeliike zetel.
leder mandataris die lid is van het directiecomité heeft één stem. De andere leden hebben enkel een
raadgevende stem.

Deze vergadering is niet openbaar.
De gedetailleerde notulen met bijgevoegd stemgedrag van de individuele leden en alle documenten waar
in de notuten naar verwezen wordt, liggen ter inzage van de gemeenteraadsleden op het secretariaat van
de aangesloten gemeenten en van de provincieraadsleden op de griffie van de provinciehuizen van de
aangesloten provincies, onverminderd de decretale bepalingen inzake de openbaarheid van bestuur.
De hoofdelementen van de beraadslagingen van dit dagelijks bestuur worden aan de raad van bestuur
meegedeeld in zijn eerstvolgende vergadering.
Voor de dringende maatregelen worden de besluiten van het directiecomité, naast de verantwoording,
zonder uitstel aan de raad van bestuur meegedeeld.

Voor echt verklaard

Deo
e De Tollenaere

lmog

Card De

rzítte¡s

Marc Doutreluingne
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De voorzitter
Rik Soens
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Statuten IMOG
Biilaqe 1 bii statuten

Register met vermelding van de deelnemers met hun inbreng; verbintenissen, aandelen en
winstbewijzen.
"Een wijziging van deze bijlage impliceert geen statutenwijziging".

Bijtoepassing van artikel zeven, tien en twaalf van deze statuten, is het kapitaal als volgt geplaatst:

A.

Aandelen aan de aanqesloten qemeenten toeqekend (Aandelen A)

Gemeente

inw-

vast gedeelte

variabel gedeelte

Totaal Kapitaal

Totaal aandelen

011o112019

Anzegem

14.709

15.526,74

589.671,53

605.198,27

24.413

Avelgem

10.159

10.344,37

402.731,40

413.075,77

16.663

Deerlijk

11.942

12.246,72

473.141,48

485.388,20

19.580

Harelbeke

28.144

28.923,66

1

.108.193,64

1.'t37.117,30

45.870

Kortrijk

76.701

80.706,65

3.076.498,17

3.157.204,82

127.358

Kruisem

15.641

8.709,18

13.470

13.906,58

714.720,49
544.512,35

28.831

Kuurne

706.011,31
530.605,77

2.048

2.263,94

85.443,08

87.707,02

3.538

Waregem

38.260

39.432,19

.514.008,37

1.553.440,56

62.664

Wielsbeke

9.641

9.858,32

382.889,65

392.747,97

15.843

Zwevegem

24.648

25.975,18

992.323,65

.018.298,83

41.077

245.363

247,893,52

9.861.518,05

Spiere-Helkijn

Totaal

B.

1

1

10.109.411,58

21.965

407.802

Aandelen aan de openbare besturen toeqekend (Aandelen B)
Kapitaal

Aandelen

De opdrachthoudende vereniqinq IVBO - Brugge

247.90

10

De opdrachthoudende vereniging lVlO -lzegem
De opdrachthoudende vereniqinq Mirom - Menen

247,90

10

247,90

10

De opdrachthoudende vereniqinq IVOO - Oostende

247,90

10

De opdrachthoudende vereniging Mirom - Roeselare

247,90

10

De opdrachthoudende vereniqinq IVVO - Veurne

247,90

10

De opdrachthoudende vereniqing IVM - Eeklo

Totaal

lmog
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247,90

10

1.735,30

70
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Statuten IMOG
Biilaqe

2 bii statuten

Overzicht van de beheersoverdracht van de deelnemers-gemeenten volgens artikel 3 en 4 van
de statuten.
"Een wijziging van deze bijlage impliceert geen statutenwijziging".

Overdracht

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

4.8

4.9

arb, c,

d.e.f
Anzeqem
Avelqem
Deerliik
Harelbeke
Kortriik
Kruisem
Kuurne
Spiere-Helkiin
Wareqem

Wielsbeke
Zweveqem

X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X

X

X

X
X
X
X
X

X

X

X

X
X
X
X
X

X
X
X

X

X
X
X

X

X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X

Voloende taken vallen effectief onder de beheersoverdracht:

4.1 De verwijdering, verwerking en commercialisering van alle afval en materialen, afkomstig van
deelnemende vennoten A en hun entiteiten;
Dit geldt voor alle afval en materialen die vermeld in de meest recente uitvoeringsplannen. ln het
bijzonder gaat het om het Materialendecreet, het VLAREMA, het "Uitvoeringplan huishoudelijk afval

en gelijkaardig bedrijfsafval (UHAGBA)", het "Uitvoeringsplan Organisch-Biologisch Afval" en de
aanpassingen aan of vervanging van voorgaande;

4.2 Alle transport van hierboven

vermelde afval en materialen, behalve de huis-à-huisinzameling van
het huishoudelijk restafval en vergelijkbaar bedrijfsafval en dit vanaf de plaats van de inzameling
tot op de plaats van de verwerking, verwijdering of eindbestemming

4.3

De inrichting en uitbreiding van de recyclageparken die eigendom zijn van de deelnemers;

Bii uitbreidinq

:

4.4 De uitbating van de recyclageparken van de deelnemers;

4.5

De huis-à-huis ophaling van alle huishoudelijk restafval en vergelijkbaar bedrijfsafval, op het
grondgebied van de deelnemers;

4.6
4.7
4.8

Het innen van gemeentelijke afvalbelastingen

4.9

Het gebruik van de lmog-CNG{ankinstallatie en elektrische oplaadpunten voor voeftuigen van
steden en gemeenten en hun entiteiten

lmog

Hel organiseren van de verkoop van afvalzakken en afvalrecipiënten
Het instaan voor het beheer en netheid van openbare ruimtes;
a) Algemeen beheer openbare netheid cf r uit het UHAGBA S-peilerbeleid (infrastructuur,
participatie, handhaving, communicatie en omgeving)
b) Veegopdrachten;
c) Ruimen van bladafval;
d) Zwerfvuil- en sluikstortverwijdering;
e) Onkruidbestrijding;
f) Gladheidsbestrijding (strooien, sneeuwruimen, ...)
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Biilaqe 3 bii de statuten conform art.23.
"Een wijziging van deze bijlage impliceert geen statutenwijziging"

Raadgevend bestuur
mandaten raadgevende stem per gemeente
lnwoners
011o112019

Mandaten

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

Anzegem

14.709

1

1

Avelgem

10.159

1

1

Deerlijk

11.942

1

Harelbeke

28.144

1.5

1

0.5

Kortrijk

76.701

3

1

1

Kruisem

15.641

1

1

Kuurne

13.470

1

Spiere-Helkijn

2.048

1

Waregem

38,260

Wielsbeke

9.641

1

Zwevegem

24.648

1.5

245.363

lmog

1

1

1

2

15

1

1

1

1

3

2
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3

0.5

1

2

3

2
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Statuten ¡MOG
Biilaqe 4 bii statuten

Vertegenwoordiging deel nemers-gemeenten in algemene vergaderin g
volgens artikel 42van de statuten.
"Een wijziging van deze bijlage impliceert geen statutenwijziging"

Algemene vergadering
Gemeente

lnwoners

Aandelen

Vertegenwoordigers

Veñegenwoordigers

Vertegenwoordigers

01101/2019

Minimum

Plus-20%regel

Totaal

Anzegem

14.709

24.413

1

0

1

Avelgem

1

0,1 59

16,663

1

0

1

Deerlijk

11,942

19.580

1

0

1

Harelbeke

28.144

45.870

1

1

2

Kortrijk

76.701

127.358

1

3

4

Kruisem

15.641

28.831

1

0

1

Kuurne

13.470

21.965

1

0

1

Spiere-Helkijn

2.048

3.538

1

0

1

Waregem

38.260

62.664

1

1

2

Wielsbeke

9.641

15.843

1

0

1

Zwevegem

24.648

41.077

1

1

2

245.363

407.802

11

6

17

Totaal

lmog
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