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 Opgericht, na machtiging bij Koninklijk Besluit van twaalf januari negentienhonderd 
drieënzeventig, bij onderhandse akte opgemaakt te Beveren-Waas op drieëntwintig mei 
negentienhonderd drieënzeventig, geregistreerd te Hoboken op zes juni negentienhonderd 
drieënzeventig boek 59 blad 38 vak 1 en bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch 
Staatsblad van negenentwintig juni negentienhonderd drieënzeventig onder nummer 2069-
1. 
 
 De statuten werden achtereenvolgens gewijzigd ingevolge 
 * de buitengewone algemene vergadering der vennootschap gehouden op achtentwintig 
december negentienhonderd zesenzeventig. 
 * de buitengewone algemene vergadering der vennootschap gehouden op vijftien sep-
tember negentienhonderd zevenenzeventig, goedgekeurd bij Koninklijk Besluit van negen 
juni negentienhonderd achtenzeventig.  
 * de buitengewone algemene vergadering der vennootschap gehouden op achttien april 
negentienhonderd achtenzeventig, goedgekeurd bij Koninklijk Besluit van dertien septem-
ber negentienhonderd negenenzeventig. 
 * de buitengewone algemene vergadering der vennootschap gehouden op veertien no-
vember negentienhonderd achtenzeventig, goedgekeurd bij Koninklijk Besluit van dertien 
september negentienhonderd negenenzeventig. 
 * de buitengewone algemene vergadering der vennootschap gehouden op zeventien 
april negentienhonderd negenenzeventig, goedgekeurd bij Koninklijk Besluit van dertien 
september negentienhonderd negenenzeventig. 
 Voormelde processen-verbaal van de buitengewone algemene vergaderingen werden 
neergelegd onder de minuten van notaris Freddy Glorie te Zwijndrecht op veertien maart 
negentienhonderd tachtig en bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 
vierentwintig april negentienhonderd tachtig onder nummer 871-5.  
 
 De statuten werden verder gewijzigd ingevolge de buitengewone algemene vergadering 
der vennootschap, gehouden op negenentwintig december negentienhonderd tweeënne-
gentig, goedgekeurd bij Ministeriëel Besluit van de Vlaamse Gemeenschap op drie mei ne-
gentienhonderd drieënnegentig. 
 
 De statuten werden gewijzigd, herschreven en gecoördineerd ingevolge de buitenge-
wone algemene vergadering der vennootschap gehouden bij akte verleden voor notaris 
Paul Lammens te Melsele op twee juni negentienhonderd drieënnegentig, goedgekeurd bij 
Ministeriëel Besluit van de Vlaamse Gemeenschap dedato twee september negentienhon-
derd drieënnegentig en bij uittreksel bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staats-
blad van achtentwintig september negentienhonderd drieënnegentig onder nummer 
930928-236. 
 
 Waarvan het kapitaal en het doel werden gewijzigd, de nieuwe gecoördineerde statuten 
en de nieuwe samenstelling van het aandeelhouderschap werden vastgesteld en ontslag en 
(her)aanstelling van bestuurders en commissarissen werden gedaan bij akte verleden voor 
notaris Johan Lesseliers te Beveren op twintig juni negentienhonderd vijfennegentig, goed-
gekeurd bij Ministeriëel Besluit van de Vlaamse Gemeenschap, bij uittreksel bekendge-
maakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van veertien juli negentienhonderd vijfenne-
gentig onder nummer 225. 
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 Waarvan de statuten werden gewijzigd bij akte verleden voor notaris Paul Lammens te 
Melsele op acht oktober negentienhonderd achtennegentig, bij uittreksel bekendgemaakt in 
de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van achtentwintig oktober negentienhonderd achten-
negentig onder nummer 981028-639, goedgekeurd bij Ministeriëel Besluit van de Vlaamse 
Gemeenschap op éénentwintig april negentienhonderd negenennegentig. 
 
 Waarvan de statuten werden gewijzigd bij akte verleden voor notaris Paul Lammens te 
Melsele op twintig april negentienhonderd negenennegentig, bij uittreksel bekendgemaakt 
in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van acht mei negentienhonderd negenennegentig 
onder nummer 990508-206, goedgekeurd bij Ministeriëel Besluit van de Vlaamse Gemeen-
schap op tien augustus negentienhonderd negenennegentig. 
 
 Waarvan de duur werd verlengd, ontslag en benoeming van bestuurder werd gedaan en  
de statuten werden gewijzigd (onder de opschortende voorwaarde van goedkeuring door de 
Vlaamse Gemeenschap) bij akte verleden voor notaris Paul Lammens te Melsele op éénen-
dertig augustus negentienhonderd negenennegentig, bij uittreksel bekendgemaakt in de Bij-
lage tot het Belgisch Staatsblad van tweeëntwintig september negentienhonderd negenen-
negentig onder nummer 990922-302. 
 
 Waarvan de statuten werden gewijzigd (onder de opschortende voorwaarde van goed-
keuring door de Vlaamse Gemeenschap) bij akte verleden voor notaris Paul Lammens te 
Melsele op twee maart tweeduizend, bij uittreksel bekendgemaakt in de Bijlage tot het Bel-
gisch Staatsblad van drieëntwintig maart tweeduizend onder nummer 20000323-24. 
 
 Waarvan de statuten werden gewijzigd (onder de opschortende voorwaarde van goed-
keuring door de Vlaamse Gemeenschap) bij akte verleden voor notaris Paul Lammens te 
Melsele op achttien april tweeduizend, bij uittreksel bekendgemaakt in de Bijlage tot het 
Belgisch Staatsblad van tien mei tweeduizend onder nummer 20000510-394. 
 
 Waarvan de statuten werden gewijzigd (onder opschortende voorwaarde van goedkeu-
ring door de Vlaamse Gemeenschap) bij akte verleden voor notaris Paul Lammens te Mel-
sele op acht mei tweeduizend en drie, bij uittreksel bekendgemaakt in de Bijlage tot het 
Belgisch Staatsblad van dertig mei tweeduizend en drie onder nummer 030605544. 
 
    Waarvan de statuten werden gewijzigd (onder opschortende voorwaarde van 
goedkeuring door de Vlaamse Gemeenschap) bij akte rep. 9595 verleden voor notaris Paul 
Lammens te Melsele op twee oktober tweeduizend en drie, bij uitreksel bekendgmaakt in de 
Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van éénentwintig oktober tweeduizend en drie onder 
nummer 03109547. 
 
    Waarvan de statuten volledig werden aangepast en herschreven met vaststelling van de 
nieuwe gecoördineerde statuten en haar bijlagen (onder opschortende voorwaarde van 
goedkeuring door de Vlaamse Gemeenschap), dit alles overeenkomstig het decreet van 
zes juli tweeduizend en één houdende de Intergemeentelijke Samenwerking bij akte rep. 
9596 verleden voor notaris Paul Lammens te Melsele op twee oktober tweeduizend en drie, 
bij uitreksel bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van dertien december 
tweeduizend en drie onder nummer 03118900.    
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Waarvan de statuten werden gewijzigd (onder opschortende voorwaarde van goedkeuring 
door de Vlaamse Gemeenschap) bij akte verleden voor burgemeester François Smet op 
negen november tweeduizend en vier, zoals voorgeschreven door het decreet van zes juli 
tweeduizend en één houdende de Intergemeentelijke Samenwerking, bij uittreksel 
bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van zeventien december 
tweeduizend en vier onder nummer 0173422 en goedgekeurd bij Ministerieel Besluit van de 
Vlaamse Gemeenschap op vierentwintig februari tweeduizend en vijf.  
 
Waarvan de statuten werden gewijzigd (onder opschortende voorwaarde van goedkeuring 
door de Vlaamse Gemeenschap) bij akte verleden voor burgemeester Marc Van De Vijver 
op éénentwintig december tweeduizend en vijf, zoals voorgeschreven door het decreet van 
zes juli tweeduizend en één houdende de Intergemeentelijke Samenwerking, bij uittreksel 
bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van dertig januari tweeduizend en 
zes onder nummer 0023743 en goedgekeurd bij Ministerieel Besluit van de Vlaamse 
Gemeenschap op veertien april tweeduizend en zes. 
 
Waarvan de statuten werden gewijzigd (onder opschortende voorwaarde van goedkeuring 
door de Vlaamse Gemeenschap) bij akte verleden voor burgemeester Marc Van De Vijver 
op vier oktober tweeduizend en zeven, zoals voorgeschreven door het decreet van zes juli 
tweeduizend en één houdende de Intergemeentelijke Samenwerking, bij uittreksel 
bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van negen november tweeduizend 
en zeven onder nummer 0162875 en gedeeltelijk goedgekeurd bij Ministerieel Besluit van 
de Vlaamse Gemeenschap op vijfentwintig januari tweeduizend en zeven. 
 
Waarvan de statuten werden gewijzigd (onder opschortende voorwaarde van goedkeuring 
door de Vlaamse Gemeenschap) bij akte verleden voor burgemeester Marc Van De Vijver 
op éénentwintig april tweeduizend en negen, zoals voorgeschreven door het decreet van 
zes juli tweeduizend en één houdende de Intergemeentelijke Samenwerking, bij uittreksel 
bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 16 juni  tweeduizend en negen 
onder nummer 09084241 en goedgekeurd bij Ministerieel Besluit van de Vlaamse 
Gemeenschap op zeventien augustus tweeduizend en negen. 
 
Waarvan de statuten werden gewijzigd (onder opschortende voorwaarde van goedkeuring 
door de Vlaamse Gemeenschap) bij akte verleden voor burgemeester Marc Van De Vijver 
op tien april tweeduizend veertien, zoals voorgeschreven door het decreet van zes juli 
tweeduizend en één houdende de Intergemeentelijke Samenwerking, bij uittreksel 
bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 19 juni tweeduizend veertien 
onder nummer 14124432 en goedgekeurd bij Ministerieel Besluit van de Vlaamse 
Gemeenschap op 16 juni  tweeduizend veertien. 
 
Waarvan de statuten werden gewijzigd (onder opschortende voorwaarde van goedkeuring 
door de Vlaamse Gemeenschap) bij akte verleden voor burgemeester Marc Van De Vijver 
op acht december tweeduizend vijftien, zoals voorgeschreven door het decreet van zes juli 
tweeduizend en één houdende de Intergemeentelijke Samenwerking, bij uittreksel 
bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van vijf januari tweeduizend 
zestien onder nummer 16006913 en goedgekeurd bij Ministerieel Besluit van de Vlaamse 
Gemeenschap op 21 april  tweeduizend zestien. 
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 Ingeschreven in het register der burgerlijke vennootschappen te Dendermonde (voor-
heen Sint-Niklaas) onder nummer 180. 
 Gemengd BTW plichtige: BE 213.384.063 
 Nationaal nummer 213.384.063  
 
 
 “GECOÖRDINEERDE STATUTEN PER ACHT DECEMBER TWEEDUIZENDVIJFTIEN. 
 
 TITEL 1 : NAAM - RECHTSVORM - DEFINITIES - DOEL - ZETEL - DUUR - VENNO-
TEN - AANSPRAKELIJKHEID. 
 
 ARTIKEL 1 : NAAM. 
 
 De intercommunale is een opdrachthoudende vereniging zoals bedoeld in artikel 12, §2, 
3° van het decreet van zes juli tweeduizend en één houdende de intergemeentelijke sa-
menwerking, beheerst door onderhavige statuten. 
 Zij wordt  “IBOGEM” genoemd.  
 In deze statuten wordt de intergemeentelijke samenwerking, voorheen intercommunale,  
aangeduid onder de naam “de Opdrachthoudende vereniging”. 
 
 ARTIKEL 2 : RECHTSVORM. 
 
 De  Opdrachthoudende vereniging neemt de vorm aan van een samenwerkingsverband 
met rechtspersoonlijkheid waarvan de kenmerken zijn vastgesteld krachtens de bepalingen 
van het decreet van zes juli tweeduizend en één houdende de intergemeentelijke samen-
werking.  
 Voor al wat niet uitdrukkelijk geregeld is door dit decreet, zijn op het samenwerkingsver-
band de bepalingen van toepassing van het Wetboek van Vennootschappen die gelden 
voor de vennootschapsvorm van de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprake-
lijkheid. 
 Overeenkomstig artikel 11 van het decreet van zes juli tweeduizend en één houdende de 
intergemeentelijke samenwerking heeft zij geen handelskarakter en is zij een publiekrechte-
lijk rechtspersoon.  
 
 In alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen en andere stukken uitgaande 
van de Opdrachthoudende vereniging, wordt haar naam onmiddellijk voorafgegaan of ge-
volgd door de woorden : Opdrachthoudende vereniging.  
 
 Gelet op de hoedanigheid van administratieve overheid, belast met diensten van open-
baar nut, die haar wordt toegekend, zijn de algemene beginselen van administratief recht 
(beginsel van veranderlijkheid, beginsel van continuïteit en regelmaat en beginsel van be-
nuttigingsgelijkheid voor de gebruikers) in de betrekkingen met de gebruikers, op haar van 
toepassing. 
 
 ARTIKEL 3 : DEFINITIES. 
 Voor de toepassing van deze statuten en de Bijlagen ervan gelden de volgende defini-
ties, in alfabetische volgorde:  
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 1. (afval)beheer : 
 
 Onder "(afval)beheer" wordt het geheel van de activiteiten verstaan die de (af-
val)voorkoming, de "(afval)inzameling" en de "(afval)verwerking" omvatten.  
 
 2. (afval)inzameling : 
 
 Onder "(afval)inzameling" wordt verstaan, het afzonderlijk (selectief) ophalen van 
componenten of fracties uit afvalstromen op de plaats waar deze ontstaan. 
 
 3. (afval)verwerking : 
 
 Onder "(afval)verwerking" wordt verstaan, het geheel van de deelactiviteiten die leiden 
tot het recycleren, verwijderen en/of nuttig toepassen van afvalstoffen. 
 
 4. (afval)voorkoming. 
 
 Onder "(afval)voorkoming" wordt verstaan het beïnvloeden van het aankoop- en con-
sumptiegedrag van de bevolking teneinde de voortgebrachte hoeveelheid afval te vermin-
deren.  
 
 5. afzet van verwerkte producten : 
 
 Onder “afzet van verwerkte producten” wordt verstaan, het “verkopen “ of anderszins op 
de markt brengen van herbruikbare, gerecupereerde of gerecycleerde producten. 
 
 6. ambachtelijk afval : 
 
 Onder “ambachtelijk afval" wordt verstaan de met huishoudelijke afvalstoffen gelijkge-
stelde bedrijfsafvalstoffen, zoals bedoeld is met het Decreet van twintig april negentienhon-
derd vierennegentig tot wijziging van het Decreet van twee juli negentienhonderd één tach-
tig betreffende het beheer van afvalstoffen en de uitvoeringsbesluiten. 
 
 7. bijdragen : 
 
 Onder “bijdragen" wordt verstaan, de gelden die de  deelnemers periodisch aan de Op-
drachthoudende vereniging overmaken ter delging van de kosten van laatstgenoemde. 
 
 8. bijlagen : 
 
 De Bijlagen 1, 2, 3 en 4 zijn statutaire documenten. 
 Bijlage 2, 3 en 4 maken wezenlijk deel uit van de statuten; ze kunnen slechts worden ge-
wijzigd op de wijze voorgeschreven voor een wijziging van de statuten.  
 Wijzigingen aan de Bijlage 1 geschieden op de wijze zoals voorgeschreven door on-
derhavige statuten. 
 
 9. compostering :  
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 Onder “compostering” wordt het proces verstaan, waarbij door oxidatie en onder invloed 
van micro-organismen de spontane activiteit van gisting en verrotting van organisch materi-
aal tot op een voldoende laag niveau wordt teruggebracht, zodanig dat de restactiviteit van 
de natuurlijke processen geen hinder meer vormt voor de gebruiker en de omgeving. 
 
 10. containerpark : 
 
 Onder “containerpark” wordt een inrichting verstaan die voorzien is van de nodige re-
cipiënten en personeelsleden, en waar de ingezetenen van de gemeentelijke deelnemers 
en desgevallend van andere gemeenten hun afval op de daartoe voorziene tijdstippen kun-
nen brengen, al dan niet tegen betaling.  
 
 11. gemeentelijke deelnemer : 
 
 Onder “gemeentelijke deelnemer ” wordt verstaan, een gemeente, die voor één of twee 
van de in artikel 4 beoogde activiteiten is aangesloten en die vermeld wordt in de lijst der  
deelnemers die Bijlage 1 vormt van onderhavige statuten. 
 
 12. andere intergemeentelijke samenwerkingsverbanden : 
 
 Onder "andere intergemeentelijke samenwerkingsverbanden" wordt verstaan de in de 
Opdrachthoudende vereniging participerende opdrachthoudende verenigingen) die voor 
één of meerdere der in onderhavig artikel beoogde bedrijfstakken is (zijn) aangesloten en 
die vermeld word(t)(en) in de lijst der deelnemers. 
 
 13. groep : 
 
 De deelnemers, hun vertegenwoordigers en mandatarissen worden onderverdeeld in 
drie “groepen”, de “gemeentelijke deelnemers”, de "andere intergemeentelijke samenwer-
kingsverbanden " en de “private deelnemer”. 
 
 14. onderschrijvingswaarde : 
 
 De onderschrijvingswaarde van het aandeel met het oog op de winstverdeling is bepaald 
op negentien euro drieëntachtig eurocent (19,83 EUR) geconverteerd op basis van de 
waarde in Belgische franken op éénendertig december negentienhonderd vierennegentig; 
deze waarde is het quotiënt van het eigen vermogen exclusief kapitaalsubsidies van de 
Opdrachthoudende vereniging op deze datum en het aantal aandelen op deze datum. 
 
 15. private deelnemer : 
 
 Onder "private deelnemer" wordt verstaan, elke deelnemer die beschouwd wordt als een 
niet-gemeentelijke of niet-intergemeentelijke deelnemer en die voor één of méér van de in 
artikel 4 beoogde activiteiten is aangesloten en vermeld wordt in de lijst der deelnemers die 
Bijlage 1 vormt van deze statuten. 
 
 16. tarieven : 
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 Onder “tarieven” wordt verstaan, de bedragen, andere dan de "bijdragen", die ter vergoe-
ding van de openbare dienstverleningen inzake afvalbeheer door de Opdrachtgevende ver-
eniging, aan deze laatste verschuldigd zijn.  
 
 17. kringloopcentrum : 
 
 Onder "Kringloopcentrum" wordt de  activiteit begrepen binnen de (afval)voorkoming als 
inzameldienst, sortering en verkoopruimte en die in een afgebakend verzorgingsgebied 
herbruikbare producten inzamelt, opslaat, sorteert, herstelt en verkoopt met als hoofddoel 
deze afvalstoffen voor producthergebruik en vervolgens voor materiaalhergebruik geschikt 
te maken. 
 
 Het kringloopcentrum dient ten minste de volgende drie doelstellingen te combineren, 
overeenkomstig artikel 3.5.2., §3.1. van het Vlaams reglement ter voorkoming en beheer 
van afvalstoffen : 
 a. de zorg voor het milieu door maximaal hergebruik na te streven van de ingezamelde 
goederen; 
 b. het ontwikkelen en waarborgen van tewerkstelling voor langdurige werklozen; 
 c. het niet of slechts beperkt toekennen van vermogensvoordeel aan de deelnemers. 
  
 18. bedrijfstak : 
 
 Onder "bedrijfstak" wordt verstaan, iedere deelactiviteit waarvoor de Opdrachthoudende 
vereniging een afzonderlijke interne boekhouding en resultatenrekening voert. 
 De Opdrachthoudende vereniging heeft drie deelactiviteiten, namelijk "afvalbeheer", "ver-
branding" en "compostering". 
 
 19. competitieve prijs . 
 
 Onder "competitieve prijs" wordt verstaan, een prijs die bekomen wordt door het perio-
diek raadplegen door de bedrijfsleiding van een aantal bedrijven op de afvalmarkt, die be-
antwoorden aan de sociaal-economische en -ecologische exploitatievoorwaarden op hen 
van toepassing (onder meer houder zijn van een milieuvergunning en in bezit van RSZ-at-
test). 
 De prijs van de laagste bieder mag echter niet lager zijn dan vijftien procent beneden het 
gemiddelde van de aanbieders; voor de berekening van dit gemiddelde zal geen rekening 
worden gehouden met het laagste en hoogste bod. 
 
 ARTIKEL 4 : DOEL. 
 
 De Opdrachthoudende vereniging heeft tot doel het beheer van afvalstoffen, zijnde de 
activiteiten die de (afval)voorkoming, de (afval)inzameling en de (afval)verwerking omvat-
ten, zoals omschreven in artikel 3 van deze statuten. 
 
 De Opdrachthoudende vereniging mag alle technische, commerciële, economische, 
financiële, sociale en andere activiteiten ontplooien in eigen bedrijf of op enige andere 
wijze, die rechtstreeks met voormeld doel verband houden, en zulks al dan niet in samen-
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werking met derden, hieronder verstaan: andere intergemeentelijke samenwerkingsverban-
den, gemeenten en/of andere privaat- of publiekrechtelijke rechtspersonen.  
 
 De Opdrachthoudende vereniging zal hierbij gehouden zijn de bestaande wettelijke en 
reglementaire voorschriften die betrekking hebben op de activiteiten die het verzekert, strikt 
na te leven.  
 Het betreft zowel de voorschriften op Europees, federaal, gewestelijk, provinciaal en/of 
gemeentelijk niveau, als deze die voortvloeien uit de Milieuconvenanten die de gemeente-
lijke deelnemers, op het moment van de hernieuwing der Opdrachthoudende  hebben afge-
sloten met de Vlaamse Gemeenschap of diens vertegenwoordiger(s).  
 Voor wat nieuwe milieuconvenanten of milieubeleidsovereenkomsten betreft, is de Op-
drachthoudende vereniging slechts gehouden tot de strikte naleving ervan, voor zover de 
raad van bestuur zich in zijn terzake uit te brengen advies sterk maakt voor de eventuele 
uitvoering ervan door de Opdrachthoudende vereniging. 
 
 De Opdrachthoudende vereniging  kan, middels een besluit van de algemene vergade-
ring aan andere intergemeentelijke samenwerkingsverbanden de rechten overdragen waar-
over zij statutair beschikt, evenwel voor een termijn die niet langer kan duren dan de over-
eenkomst op grond waarvan deze rechten haar zijn toegekend en voor zover de overdracht 
onontbeerlijk is voor de goede uitvoering van het afvalstoffenbeleid in het Vlaamse Gewest. 
 
 De Opdrachthoudende vereniging zal bovendien, binnen de wettelijke bepalingen, mo-
gen participeren in of mee werken aan andere publieke of private initiatieven die verband 
houden met de eigen maatschappelijke activiteiten. 
 
 ARTIKEL 5 : ZETEL. 
 
 De zetel van de Opdrachthoudende vereniging  is gevestigd te 9120 Beveren (Melsele), 
Schaarbeekstraat 27. 
 
 De Opdrachthoudende vereniging mag buiten haar zetel één of meer exploitatiezetels 
vestigen binnen haar ambtsgebied.  
 
 ARTIKEL 6 : DUUR. 
 
 De Opdrachthoudende vereniging werd opgericht voor een duur van dertig jaar op 
drieëntwintig mei negentienhonderd drieënzeventig met als oorspronkelijke vervaldag 
drieëntwintig mei tweeduizend en drie. 
 Zij werd door de buitengewone algemene vergadering in zitting van éénendertig augus-
tus negentienhonderd negenennegentig verlengd tot en met éénendertig augustus tweedui-
zend negentien. 
 Overeenkomstig artikel 79 en 80 §2 van het decreet van zes juli tweeduizend en één 
wordt het lidmaatschap beperkt tot éénendertig december van het achttiende jaar volgend 
op het jaar van de laatste gemeenteraadsverkiezingen voorafgaand aan de inwerkingtre-
ding van dit decreet. 
 De private deelnemer treedt uiterlijk op één januari tweeduizend negentien uit de Op-
drachthoudende vereniging.  
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 Verbintenissen voor een duur die haar bestaanstermijn overschrijdt, mag de Op-
drachthoudende vereniging slechts aangaan, in zoverre zij alle mogelijke maatregelen treft 
om deze verbintenissen te doen nakomen.  
 De uitoefening van het recht om niet aan de verlenging deel te nemen, mag er voor een 
deelnemer niet moeilijker of duurder door worden.  
 
 ARTIKEL 7 : DEELNEMERS - AANSPRAKELIJKHEID. 
 
 De Opdrachthoudende vereniging is samengesteld uit de deelnemers waarvan de naam 
evenals de activiteiten waarvoor ze effectief zijn toegetreden, zijn opgenomen in de lijst die 
als Bijlage 1.A. aan deze statuten wordt gehecht. 
 De deelnemers worden tevens vermeld in het register van aandelen dat ter zetel wordt 
gehouden krachtens de bepalingen van artikel 63 van het decreet van zes juli tweeduizend 
en één houdende de intergemeentelijke samenwerking. 
 
 De algemene vergadering beslist over de toetreding van nieuwe deelnemers; de raad 
van bestuur brengt de voormelde lijst en het voormelde register hiermee in overeenstem-
ming, en doet mededeling van de aanpassing van deze lijst op de eerstvolgende algemene 
vergadering, die er akte van neemt.  
 
 De deelnemers zijn slechts aansprakelijk tot beloop van het bedrag van hun inbrengen; 
zij zijn niet hoofdelijk aansprakelijk. 
 
 TITEL 2 : MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL - AANDELEN - INBRENG. 
 
 ARTIKEL 8 : MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL - AANDELEN. 
 
  A. Het vaste gedeelte van het maatschappelijk kapitaal wordt vastgesteld op honderd 
achtennegentig duizend driehonderd euro (198.300,00 EUR). 
 Het is vertegenwoordigd door aandelen M, uitgegeven en toegekend overeenkomstig 
artikel 9 van onderhavige statuten. 
 Het vaste gedeelte van het maatschappelijk kapitaal is door de deelnemers integraal ge-
plaatst en volgestort en wordt vertegenwoordigd door tienduizend (10.000) aandelen.  
 
 De aldus bepaalde plaatsing en volstorting van het vaste gedeelte van het maatschappe-
lijk kapitaal, wordt geregistreerd in Bijlage 1.B. aan onderhavige statuten. 
 
 B. Het kapitaal van de Opdrachtgevende vereniging is veranderlijk wat het bedrag betreft 
dat het vaste gedeelte van het maatschappelijk kapitaal te boven gaat.  
 Het veranderlijk gedeelte varieert ter oorzake van de toetreding, van de bijneming van 
aandelen, van de uittreding of de uitsluiting van deelnemers, van de kapitaalverhoging, van 
de kapitaalvermindering of van de terugneming van op aandelen gestorte gelden. 
 
 C. Door de Opdrachthoudende vereniging worden, zowel in het vaste als in het veran-
derlijke kapitaal alleen aandelen uitgegeven die materiële (in speciën of natura) inbrengen 
vertegenwoordigen. 
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 Aandelen die de vergoeding vormen van materiële inbrengen worden aandelen “M” ge-
noemd. 
 
 De aandelen worden voorzien van het kenletter “g", respectievelijk kenletter "p", respec-
tievelijk kenletter "d" wanneer ze worden toegekend aan de gemeentelijke deelnemers, res-
pectievelijk private deelnemer, respectievelijk andere intergemeentelijke samenwerkings-
verbanden. 
 De aandelen worden bijkomend voorzien van het kencijfer "1", respectievelijk "2", res-
pectievelijk "3" naargelang  ze worden toegekend in het kader van de respectieve bedrijfs-
tak "Afvalbeheer", "verbranding" en "compostering". 
 
 D. De aandelen worden door de Opdrachthoudende vereniging uitgegeven zoals voor-
zien door de artikelen 9, 10 en 11 van onderhavige statuten. 
 
 E. De aandelen met kenletter "M” kunnen onder de deelnemers overgedragen worden 
mits ze voor de betrokken bedrijfstak aansluiten of aangesloten zijn, evenwel onder de be-
palingen en modaliteiten van artikel 12 van deze statuten. 
 De overdracht is slechts tegenstelbaar aan de Opdrachthoudende vereniging mits voor-
afgaandelijk akkoord van de algemene vergadering, beraadslagend volgens de modaliteiten 
voorzien voor het wijzigen van de statuten.  
 De overgang van aandelen mag geen afbreuk doen aan de waarborg van goede uitvoe-
ring van de verbintenissen, zoals gepreciseerd in Bijlage 2 en 3 aangehecht aan onderha-
vige statuten en er wezenlijk deel van uitmakend. 
  
 
 ARTIKEL 9 : MODALITEITEN INZAKE DE INBRENGEN. 
 
 A. De onderschrijvingswaarde van het aandeel “M”, ongeacht de kenletter en het 
kencijfer, is gelijk aan negentien euro drieëntachtig eurocent (19,83 EUR); 
 
 B. Elk “M” aandeel dient bij de onderschrijving voor minstens één vierde volgestort te 
worden. 
 Op het bedrag dat bij onderschrijving niet is volgestort binnen de vier maanden na de op-
roep daartoe van de raad van bestuur bij aangetekend schrijven, wordt van rechtswege en 
zonder ingebrekestelling de wettelijke rentevoet in burgerlijke zaken, verhoogd met drie pro-
cent toegepast. 
 De raad van bestuur kan volstortingsfaciliteiten toestaan.  
 
 ARTIKEL 10 : MATERIËLE INBRENGEN IN NATURA. 
 
 Ten aanzien van de materiële inbrengen in natura geldt de hierna volgende regeling : 
  
 A. De waarde van een bedrijfsmiddel, ingebracht na de hernieuwing van de Op-
drachthoudende vereniging, bij kapitaalsverhoging, wordt aan de hand van een tegenspre-
kelijke expertise bepaald, volgens de waarderingsregels vastgesteld door de raad van be-
stuur. 
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 Voor elke materiële inbreng in natura is een revisoraal verslag vanwege de commissaris, 
lid van het Instituut der Bedrijfsrevisoren en een bijzonder verslag van de raad van bestuur 
vereist.  
 
 B. Ter vergoeding van de nieuwe inbrengen van materiële waarden in natura, worden 
aandelen “M” toegekend, zoals bepaald in artikel 9 A. en B. van onderhavige statuten. 
 
 ARTIKEL 11 : IMMATERIËLE INBRENGEN/BIJDRAGEN. 
 
 Ten aanzien van de immateriële inbrengen geldt de hierna volgende regeling : 
 
 A.1. De gemeentelijke deelnemers doen inbreng van hun rechten met betrekking tot de 
doelstellingen waarvan zij de verwezenlijking overeenkomstig artikel 3 van de statuten aan 
de vereniging hebben toevertrouwd, in overeenstemming met het decreet van twee juli 
negentienhonderd éénentachtig en latere wijzigingen betreffende de voorkoming en het 
beheer van afvalstoffen, in de mate dat zij deze rechten, hetzij voor een gedeelte van hun 
grondgebied, hetzij voor een gedeelte van het opgehaalde of leverbare afval, niet hebben 
ingebracht bij een of meer andere opdrachthoudende verenigingen, op grond van statutaire 
bepalingen terzake. 
 
 B. De private deelnemer doet inbreng van zijn op de datum van de inbreng bestaande 
bekwaamheid, kennis en ervaring op technisch, financieel-economisch, bedrijfskundig en 
administratief-juridisch vlak, inzake alle aspecten van het afvalbeheer, afvalverbranding, 
compostering en het management. 
 
 Deze inbreng wordt geconcretiseerd door de private deelnemer NV INDAVER opdrach-
ten toe te vertrouwen voor alle  activiteiten van de Opdrachthoudende vereniging met be-
trekking tot afvalbeheer, een opdracht tot exploitatie en commercialisatie toe te vertrouwen 
met betrekking tot de activiteit "compostering" en een opdracht tot exploitatie toe te ver-
trouwen met betrekking tot de activiteit "verbranding". 
 
 Deze inbreng heeft betrekking op het grondgebied van de Opdrachthoudende vereni-
ging, in de mate dat de Opdrachthoudende vereniging haar activiteiten, binnen haar maat-
schappelijk doel, op dat grondgebied ontplooit of vermag te ontplooien.  
 Deze inbreng houdt ook in dat de private deelnemer alle schikkingen treft en blijft treffen 
opdat de Opdrachthoudende vereniging, voor haar volledige duur, ongestoord van het in-
gebrachte zal kunnen genieten.  
 
 De voorwaarden en modaliteiten waaronder deze statutaire bepalingen worden uitge-
voerd, worden nader bepaald in Bijlage 2, 3 en 4 aan onderhavige statuten. 
 
 C. De andere deelnemers, zijnde de andere intergemeentelijke samenwerkingsverban-
den die (een) gelijkaardige activiteit uitoefenen als de Opdrachthoudende vereniging en die 
op grond van hun statutair door hun  gemeentelijke deelnemers toegekend vermogen van 
substitutie, inbreng kunnen doen van de hen toevertrouwde rechten en bevoegdheden in de 
respectieve bedrijfstakken, verbinden er zich toe bij hun toetreding het op het grondgebied 
van hun gemeentelijke deelnemers opgehaalde of in hun opdracht ingezamelde afval inte-
graal voor verwerking in te leveren bij de Opdrachthoudende vereniging. 
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 D. Voor specifieke opdrachten kunnen winstbewijzen worden gecreëerd. 
 
 ARTIKEL 12 : KAPITAALVERHOGING EN KAPITAALVERMINDERING. 
 
 A. Op voorstel van de raad van bestuur kan de algemene vergadering, zowel in het geval 
van bijneming van aandelen van bestaande deelnemers, als in geval van toetreding van 
nieuwe gemeentelijke deelnemers, beslissen tot de uitgifte en het ter inschrijving aanbieden 
van nieuwe aandelen “M”. 
 
 De algemene vergadering bepaalt hiertoe, op voorstel van de raad van bestuur, de in-
schrijvingsrechten ten behoeve van de deelnemers.  
 In geval van bijneming van aandelen bepaalt de raad van bestuur tevens het criterium 
volgens hetwelk de inschrijvingsrechten worden verdeeld. 
 
 Telkens de algemene vergadering, in het kader van de toepassing van voorgaande be-
palingen, beslist aandelen met kencijfer “Mg1", "Mg2" en "Mg3" uit te geven, opdat deze 
aandelen door een bestaande of toekomstige gemeentelijke deelnemers zouden worden 
onderschreven, is de algemene vergadering gehouden gelijktijdig aandelen met kencijfer 
"Mp1", "Mp2" of "Mp3" uit te geven, op verzoek daartoe van de private deelnemer, dit aan 
gelijke voorwaarden, zonder daardoor de bestaande kapitaalverhoudingen in de Opdracht-
houdende vereniging tussen de gemeentelijke deelnemers en de private deelnemer te wij-
zigen. 
 
 B. De algemene vergadering, eveneens zetelend onder de voorwaarden vereist voor de 
wijziging van de statuten, kan, op voorstel van de raad van bestuur, beslissen tot de terug-
neming van de op de aandelen “M” gedane volstortingen, op de wijze en volgens de criteria 
die zij bepaalt, doch met inachtname van het behoud van de bestaande kapitaalverhouding 
tussen beide groepen deelnemers, en mits naleving van de gelijkheid tussen de gemeente-
lijke deelnemers die zich in dezelfde omstandigheden bevinden.  
 Deze terugnemingen worden begrensd door de volstortingsplicht van één vierde per 
aandeel. 
 
 De algemene vergadering kan bovendien tot een vermindering van het aantal aandelen 
“M” besluiten, op voorstel van de raad van bestuur, onder de voorwaarden vereist voor de 
wijziging van de statuten, en met inachtname van een gelijke behandeling van de deelne-
mers, die zich in dezelfde omstandigheden bevinden. 
 
 De algemene vergadering kan eveneens, onder dezelfde voorwaarden,  op voorstel van 
de raad van bestuur, overgaan tot een kapitaalvermindering ter aanzuivering van een gele-
den verlies of om een reserve te vormen tot dekking van een voorzienbaar verlies. 
 
 TITEL 3 : RAAD VAN BESTUUR - COMMISSARIS-REVISOR. 
 
 ARTIKEL 13 : RAAD VAN BESTUUR : MODALITEITEN INZAKE VOORDRACHTEN, 
BENOEMINGEN EN SAMENSTELLING. 
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 A. De Opdrachthoudende vereniging wordt bestuurd door een raad, samengesteld uit 
twaalf leden, waarvan de leden door de algemene vergadering worden verkozen onder de 
kandidaten voorgedragen door de deelnemers, met inachtname van het bepaalde in de 
artikelen 46, 47, 48, 79 en 80 §2 van het decreet van zes juli tweeduizend en één houdende 
de intergemeentelijke samenwerking. 
 
 De vertegenwoordigers van de groep der gemeentelijke deelnemers dragen bestuurders 
voor, respectievelijk de gemeente Beveren vijf kandidaten, de gemeenten Kruibeke en 
Zwijndrecht ieder twee kandidaten. 
 
 Drie vierde van de mandaten worden toegekend aan kandidaten voorgedragen door de 
groep van gemeentelijke deelnemers.  
 De andere mandaten worden toegewezen aan de kandidaten voorgedragen door de ver-
tegenwoordigers van de groep van de private deelnemer, zijnde drie kandidaten van NV IN-
DAVER . 
 
 Aan de vergadering van de raad van bestuur wordt tevens, behoudens voornoemde sa-
menstelling, deelgenomen door maximum drie afgevaardigden die lid zijn met raadgevende 
stem, aangeduid bij gemeenteraadsbeslissing door de verschillende gemeentelijke 
deelnemers.  
 Deze afgevaardigden zijn verkozen op een lijst waarvan geen enkele verkozene deel uit-
maakt van het college van burgemeester en schepenen of aangesteld als voorzitter van het 
OCMW.  
 De aanduiding wordt voorgelegd aan de algemene vergadering die akte neemt van de 
respectieve gemeenteraadsbeslissingen.  
 Bij vacature komt het aan de betrokken gemeentelijke deelnemer toe om onmiddellijk in 
een nieuwe aanduiding te voorzien. 
 
 B. Met inachtname van het onder C. van onderhavig artikel bepaalde, benoemt de alge-
mene vergadering de bestuurders. 
 
 C. De door de respectieve deelnemers voorgedragen kandidaturen worden aan de goed-
keuring van de algemene vergadering onderworpen.  
 Ingeval een aangewezen kandidaat de gewone meerderheid van stemmen in de schoot 
der algemene vergadering niet bekomt, stelt de groep van de deelnemersdie hem heeft 
voorgedragen een andere kandidaat voor. 
 
 Alle stemmingen zijn geheim.  
 
 D. De door de gemeentelijke deelnemers voorgedragen kandidaat-bestuurders dienen 
gemeenteraadsleden, burgemeester of schepenen te zijn of te voldoen aan artikel 46, 1ste 
alinea van het decreet van zes juli tweeduizend en één houdende de intergemeentelijke 
samenwerking.  
 De afgevaardigden met raadgevende stem dienen gemeenteraadsleden te zijn.  
 Zij mogen geen lid zijn van een bestuurs- of controleorgaan van de private deelnemer. 
 Leden van het personeel van de private deelnemer kunnen niet als kandidaat-bestuurder 
voorgedragen worden door de vertegenwoordigers van de aangesloten gemeentelijke deel-
nemers.  
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 In verband met kandidaturen, hetzij van oud-leden van het personeel van de private 
deelnemer, hetzij van leden of oud-leden van een maatschappij, bedrijvig in het afvalbeheer 
en/of elke, door de Opdrachthoudende vereniging ontplooide activiteit, wordt de private 
deelnemer gehoord. 
 
 E. De op voordracht van hun gemeentelijke deelnemers benoemde bestuurders brengen 
minstens tweemaal per jaar tijdens een openbare vergadering van de gemeenteraad die 
hen heeft voorgedragen verslag uit over de uitoefening van hun mandaat. 
 
 ARTIKEL 14 : RAAD VAN BESTUUR : VACATURE. 
 
 Ingeval van vacature van een mandaat in de raad van bestuur, heeft deze het recht om 
hierin voorlopig te voorzien, mits eerbiediging van de beginselen aangegeven in artikel 13 
van onderhavige statuten.  
 Bij haar eerstvolgende bijeenkomst gaat de algemene vergadering over tot een defini-
tieve benoeming, op voorstel van de vennoot die de bestuurder, wiens mandaat vacant 
werd, heeft voorgedragen.  
 De aldus benoemde bestuurder voltooit het mandaat van zijn voorganger. 
 
 ARTIKEL 15 : RAAD VAN BESTUUR : (ONDER)VOORZITTERSCHAP EN SE-
CRETARIAAT. 
 
 A. De raad van bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter uit de groep van de man-
datarissen, voorgedragen door de gemeentelijke deelnemers, alsook twee ondervoorzitters, 
respectievelijk de eerste uit de groep van mandatarissen voorgedragen door de gemeente-
lijke deelnemers, de tweede uit de groep van mandatarissen, voorgedragen door de private 
deelnemer. 
 
 De gemeentelijke voordrachten worden gedaan met inachtname van de regel dat geen 
enkele gemeentelijke deelnemer tegelijkertijd meer dan één vertegenwoordiger heeft laten 
benoemen in de ambten van voorzitter en eerste ondervoorzitter van de raad van bestuur  
 
 B. De raad van bestuur stelt tevens een secretaris aan, al dan niet bestuurder.  
 De raad bepaalt de duur van zijn mandaat dat hernieuwbaar is. 
 
 C. De vergaderingen worden voorgezeten door de voorzitter of, bij diens afwezigheid, 
door de eerste ondervoorzitter, of bij hun afwezigheid door de bestuurder, gekozen op voor-
dracht van de vertegenwoordigers van de aangesloten gemeentelijke deelnemers, die on-
der de aanwezigen van deze groep het grootste aantal dienstjaren in de raad bezit.  
 Bij gelijkheid van dienstjaren zal de oudste het voorzitterschap waarnemen. 
 
 ARTIKEL 16 : RAAD VAN BESTUUR : BEVOEGDHEDEN EN AANSPRAKELIJK-
HEID. 
 
 A. De raad van bestuur bezit de meest uitgebreide bevoegdheden tot het verrichten van 
alle daden van beheer of van beschikking die de Opdrachthoudende vereniging aanbelan-
gen.  
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 Zijn bevoegdheid strekt zich uit over al wat niet door de wet of door de statuten aan de 
algemene vergadering wordt voorbehouden. 
 B. De raad van bestuur legt onder meer de reglementen vast, houdende de technische, 
commerciële en bestuurlijke voorwaarden betreffende de afvalinzameling, en afvalverwer-
king, zoals voorzien in artikel 4 van onderhavige statuten.  
 Hij formuleert voorstellen aan de algemene vergadering inzake de bijdragen der deelne-
mers conform artikel 33 van onderhavige statuten, en inzake de tarieven en de uitbatings-
voorwaarden betreffende de voormelde activiteiten. 
 In de loop van het eerste werkjaar nadat verkiezingen voor de algemene hernieuwing 
van de gemeenteraden werden georganiseerd legt zij, overeenkomstig artikel 70 van het 
decreet van zes juli tweeduizend en één houdende de intergemeentelijke samenwerking, 
een evaluatierapport voor over de werking van de Opdrachthoudende vereniging. 
 
 C. De raad van bestuur wordt gelast met de door de wet opgelegde publicatieverrichtin-
gen en neerleggingen. 
 
 D. De raad van bestuur moet beraadslagen over elke vraag die hem door de toe-
zichthoudende overheid gesteld zou worden. 
 
 E. De bestuurders zijn niet persoonlijk verbonden door de verbintenissen van de Op-
drachthoudende vereniging. 
 Zij zijn slechts aansprakelijk voor de uitoefening van hun mandaat.  
 Zij zijn niet hoofdelijk aansprakelijk. 
 
 ARTIKEL 17 : RAAD VAN BESTUUR : MODALITEITEN INZAKE SAMENROEPING, 
BERAADSLAGING EN BESLUITVORMING. 
 
 A. De raad van bestuur vergadert op uitnodiging van zijn voorzitter of, bij diens afwezig-
heid, van de eerste respectievelijk de tweede ondervoorzitter. 
 
 Op aanvraag van meer dan de helft van de leden van de ene of van de andere groep, 
waarvan sprake in artikel 13 van onderhavige statuten, is de voorzitter van de raad van be-
stuur ertoe gehouden de raad binnen de veertien dagen na de aanvraag in vergadering bij-
een te roepen. 
 Weigert de voorzitter de raad bijeen te roepen of is hij belet zulks te doen, dan kan de 
raad worden bijeengeroepen, op uitnodiging van een ondervoorzitter, of van twee bestuur-
ders, of van de commissaris-revisor. 
 
 Behoudens gevallen van hoogdringendheid worden de oproepingsbrieven ten minste 
acht volle dagen voor de datum van de in het vooruitzicht gestelde bijeenkomst aan de post 
bezorgd; zij vermelden de dagorde. 
 
 De bijeenkomsten van de raad van bestuur worden gehouden in de zetel van de Op-
drachthoudende vereniging of in gelijk welke andere in de oproepingsbrief vermelde plaats. 
 De bijeenkomsten van de raad van bestuur zijn niet openbaar. 
 
 B. De raad van bestuur kan alleen dan geldig beraadslagen en besluiten indien, over-
eenkomstig artikel 58 van het decreet van zes juli tweeduizend en één houdende de inter-
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gemeentelijke samenwerking, een aanwezigheidsquorum is vastgesteld op de gewone 
meerderheid van het aantal statutair bepaalde stemmen, zowel globaal als in de groep der 
deelnemende gemeentelijke deelnemers  
 Elke bestuurder mag zich voor een welbepaalde, enkele vergadering laten vertegen-
woordigen door een andere bestuurder uit eenzelfde, statutaire groep.  
 Een bestuurder mag niet meer dan één volmacht dragen. 
 
 Bereikt de raad niet dit quorum om te kunnen beraadslagen, dan wordt hij binnen de 
veertien dagen een tweede maal opgeroepen en kan hij, ongeacht het aantal tegenwoor-
dige of vertegenwoordigde bestuurders, geldig beraadslagen over de punten die voor een 
tweede maal op de agenda werden ingeschreven. 
 Deze bepaling geldt niet voor statutenwijzigingen. 
 De oproepingsbrief voor deze vergadering vermeldt de onderhavige bepaling. 
 
 C. Alle bestuurders hebben het recht om aan de beraadslagingen en besluitvormingen 
deel te nemen, zelfs indien de deelnemers die hun benoeming hebben voorgesteld een 
ander belang hebben dan dit van de Opdrachthoudende vereniging. 
 
 Het is elke bestuurder van de Opdrachthoudende vereniging verboden : 
 

 1 aanwezig te zijn bij een beraadslaging 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, afzettingen en schorsingen;  
 

 2 rechtstreeks of onrechtstreeks deel te nemen aan overeenkomsten, afgesloten met de 
Opdrachthoudende vereniging; 
 

 3 als advocaat, notaris of zaakwaarnemer op te treden in rechtsgedingen tegen de Op-
drachthoudende vereniging.  
 Het is hem verboden, in dezelfde hoedanigheid, ten behoeve van de Opdrachthoudende 
vereniging te pleiten, raad te geven of op te treden in enige betwisting, tenzij zulks koste-
loos gebeurt. 
 
 D. Een beslissing van de raad van bestuur is slechts geldig genomen wanneer ze, met 
naleving van de bepalingen van onderhavige Statuten en de Bijlage 2, wordt genomen door 
de gewone meerderheid van de aanwezige en vertegenwoordigde leden en in de groep van 
de gemeentelijke deelnemers. 
 
 Voor het geval zulke beslissing een welkdanige negatieve weerslag heeft op de fi-
nanciële situatie van de private deelnemer, zoals deze is vastgelegd in de onderhavige Sta-
tuten en de Bijlagen, zal deze gerechtigd zijn de uitvoering van voormelde beslissing laten 
acteren met toepassing van artikel 34 en 35 van onderhavige statuten en bijlagen. 
 Voorzegd meldingsrecht geldt evenzeer wanneer beslissingen van de raad van bestuur, 
welke elk op zichzelf genomen de voorzegde negatieve weerslag niet inhouden, samenge-
nomen toch zulk een weerslag meebrengen, en dan ten opzichte van de laatste van zulke 
beslissingen. 
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 ARTIKEL 18 : RAAD VAN BESTUUR : NOTULEN. 
 
 A. Een afschrift van het gedetailleerde notulenontwerp, met bijgevoegd het stemgedrag 
van de individuele leden en alle documenten waar in de notulen naar verwezen wordt, lig-
gen ter inzage op het secretariaat van de aangesloten gemeentelijke deelnemers, onver-
minderd de decretale bepalingen inzake de openbaarheid van bestuur. 
 Afschrift van het notulenontwerp  wordt, binnen de dertig dagen volgend op de bedoelde 
bijeenkomst van de raad van bestuur, overgemaakt aan de bestuurders en de regerings-
commissaris. 
 
 De notulen van de bijeenkomsten van de raad van bestuur worden opgenomen in een 
speciaal register en ondertekend door de bestuurder die de bijeenkomst voorzit, evenals 
door een bestuurder van de andere groep.  
 
 B. De afschriften en uittreksels van de notulen van de raad van bestuur worden door de 
secretaris of door twee bestuurders voor gelijkluidend ondertekend. 
 
 ARTIKEL 19 : RAAD VAN BESTUUR : VERTEGENWOORDIGING EN VOL-
MACHTREGELING. 
 
 Buiten de gevallen van bijzondere volmacht, toegekend door de raad van bestuur, wor-
den de handelingen die voor de Opdrachthoudende vereniging bindend zijn, waaronder 
begrepen de rechtsvorderingen, geldig verricht door twee bestuurders die respectievelijk 
deel uitmaken van één van de groepen waarvan sprake in artikel 13 van onderhavige sta-
tuten. 
 
 Tevens kan de raad van bestuur een deel van zijn bevoegdheden delegeren aan een di-
rectiecomité dat hij in zijn schoot zal oprichten en waarvan hij de bevoegdheden, het regle-
ment van inwendige orde en het aantal leden zal vastleggen. 
 
 Het aantal leden in dit directiecomité bedraagt maximum vier leden, benoemd door de 
raad van bestuur, waarvan drie leden worden gekozen uit het effectief van de bestuurders 
voorgedragen door de gemeentelijke deelnemers en maximum één lid wordt gekozen uit 
het effectief van de bestuurders voorgedragen door de private deelnemer. 
 De voorzitter en de eerste ondervoorzitter maken ambtshalve deel uit van het directieco-
mité. 
 
 Onder dagelijks bestuur wordt verstaan, alle handelingen die niet verder reiken dan de 
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap of de behoeften die, zowel wegens 
het minder belang dat zij vertonen of wegens de noodzakelijkheid er een spoedige oplos-
sing aan te geven, het optreden van de raad van bestuur niet rechtvaardigen. 
 
 Tenslotte kan de raad van bestuur het directiecomité gelasten met de voorbereidingen 
en de uitvoeringen van de beslissingen van de raad van bestuur.  
 Het directiecomité kan tevens één of meerdere andere bestuurders, de directeur van de 
Opdrachthoudende vereniging en/of de secretaris van de raad van bestuur uitnodigen op de 
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vergaderingen van het directiecomité voor advies of begeleiding; de uitgenodigden zijn 
evenwel niet stemgerechtigd. 
 
 De bepalingen van toepassing op de raad van bestuur, inzake samenroeping, beraadsla-
ging, besluitvorming en notulen, zoals voorzien in onderhavige statuten, zijn mutatis mu-
tandi van toepassing op het directiecomité . 
 
 Ten overstaan van derden wordt het directiecomité inzake de handelingen in uitvoering 
van het dagelijks bestuur, waaronder begrepen de rechtsvorderingen, geldig vertegenwoor-
digd door de voorzitter van het directiecomité, alleen handelend. 
  
 ARTIKEL 20 : COMMISSARIS, LID VAN HET INSTITUUT DER BEDRIJFSREVISO-
REN : MODALITEITEN INZAKE VOORDRACHTEN, BENOEMINGEN EN SAMENSTEL-
LING. 
 
  Commissaris, lid van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. 
 
 De algemene vergadering benoemt, op voorstel van de raad van bestuur, een com-
missaris-revisor overeenkomstig artikel 61 van het voormeld decreet van zes juli tweedui-
zend en één. 
 Zijn statuut wordt uitsluitend bepaald aan de wetgeving die op zijn ambt van toepassing 
is.  
 
 ARTIKEL 21 : COMMISSARIS, LID VAN HET INSTITUUT DER BEDRIJFSREVISO-
REN : BEVOEGDHEDEID EN AANSPRAKELIJKHEID. 
 
 A. De commissaris oefent een onbeperkt recht van toezicht en controle uit op alle ver-
richtingen van de Opdrachthoudende vereniging.  
 Hij mag inzage nemen, doch zonder ze te verplaatsen, van de boeken, de briefwisseling, 
de notulen en, in het algemeen, van alle geschriften van de Opdrachthoudende vereniging. 
 
 Elk jaar brengt de commissaris verslag uit aan de algemene vergadering betreffende de 
uitoefening van zijn opdracht. 
 Het verslag vermeldt zijn vaststellingen en spreekt zich onder meer uit over het feit dat 
de verrichtingen, weergegeven door de boekhouding, in overeenstemming zijn met de wet 
en de statuten van de Opdrachthoudende vereniging. 
 
 B. De commissaris is niet persoonlijk gebonden door de verbintenissen van de Opdracht-
houdende vereniging.  
 Hij is slechts aansprakelijk voor de uitoefening van zijn mandaat.  
 
 ARTIKEL 22 : DUUR MANDAAT, ONTSLAGNAME, PRESENTIEGELDEN EN VER-
GOEDINGEN IN DE BESTUURS- EN CONTROLEORGANEN VAN DE OPDRACHT-
HOUDENDE VERENIGING. 
 
 A. De duur van het mandaat van bestuurder is vastgesteld op zes jaar.  
 De duur van het mandaat van de commissaris, lid van het Instituut der Bedrijfsrevisoren 
is bepaald op drie jaar.  
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 De mandaten zijn hernieuwbaar. 
 
 B. Nochtans worden van rechtswege als ontslagnemend beschouwd de bestuurders die 
niet meer de goedkeuring zouden wegdragen van de deelnemers, die hun benoeming heb-
ben voorgedragen. 
 
 Behoudens het gestelde onder punt A) hierboven aangaande de commissaris, lid van het 
Instituut der Bedrijfsrevisoren, vervallen alle mandaten in de verschillende organen van de 
Opdrachthoudende vereniging onmiddellijk na de jaarvergadering, die volgt op de vernieu-
wing van de gemeenteraden. 
 Buiten het hierboven vermelde geval worden de mandatarissen, die benoemd zijn op 
voordracht van de gemeentelijke deelnemers, van rechtswege als ontslagnemend be-
schouwd van zodra ze geen deel meer uitmaken van  de gemeenteraad of van zodra ze, 
als niet-gemeenteraadslid, geen burgemeester meer zijn. 
 
 C. Binnen de perken en overeenkomstig de toekenningsvoorwaarden, vastgesteld door 
de Vlaamse Executieve, bepaalt de algemene vergadering het bedrag van de presentiegel-
den en van de vergoedingen van de leden van de raad van bestuur.  Jaarlijks zal per 
mandataris een geïndividualiseerd overzicht van de in het voorbije boekjaar ontvangen 
gelden gevoegd worden bij de documenten die aan de deelnemende gemeentelijke 
deelnemers wordt bezorgd ter gelegenheid van de jaarvergadering.  
 
 Overeenkomstig de wettelijke bepalingen stelt de algemene vergadering eveneens de 
vergoeding vast van de commissaris, lid van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. 
 
 ARTIKEL 23 : JAARVERRICHTINGEN IN DE SCHOOT VAN DE BESTUURS- EN 
CONTROLE ORGANEN VAN DE OPDRACHTHOUDENDE VERENIGING. 
 
 A. Ten minste zestig dagen voor de jaarvergadering deelt de raad van bestuur aan de 
commissaris, lid van het Instituut der Bedrijfsrevisoren de balans, de resultatenrekening, de 
toelichting en het jaarverslag mee. 
 
 B. De commissaris, lid van het Instituut der Bedrijfsrevisoren brengt verslag uit binnen de 
veertien dagen na deze mededeling. 
 
 C. Vijfenveertig dagen voor de jaarvergadering, deelt de raad van bestuur aan de deel-
nemers de onder punt A. van onderhavig artikel vermelde stukken mee, alsmede het ver-
slag van de commissaris, lid van het Instituut der Bedrijfsrevisoren, alsook alle andere do-
cumenten, die bestemd zijn voor de algemene vergadering.  
 
 ARTIKEL 24 : TOEZICHTHOUDENDE OVERHEID EN  BOEKHOUDING VAN DE OP-
DRACHTHOUDENDE VERENIGING.  
 
 A. De Opdrachthoudende vereniging en de deelnemers zullen aan de toezichthoudende 
overheid alle faciliteiten verlenen in verband met de controle op de verrichtingen van de 
Opdrachthoudende vereniging. 
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 De toezichthoudende overheden worden op de hoogte gebracht van de vergaderingen 
van de organen van de Opdrachthoudende vereniging en dit binnen de dertig dagen vol-
gend op de vergadering, waarop ze betrekking hebben. 
 
 B. De boekhouding van de Opdrachthoudende vereniging wordt gevoerd volgens de 
wetgeving op de boekhouding van de ondernemingen en met naleving van de richtlijnen die 
de overheid uitvaardigt met betrekking tot de boekhoudkundige verrichtingen. 
 
 ARTIKEL 25 : EXPERT. 
 
 A. De bestuurders, benoemd op voordracht van de vertegenwoordigers der gemeente-
lijke deelnemers, kunnen zich in de uitoefening van hun taak laten bijstaan door een expert 
die door de gemeentelijke vertegenwoordigers op de algemene vergadering benoemd 
wordt.  De expert wordt na gezamenlijk overleg voorgedragen door de gemeentelijke 
deelnemer waar de zetel gevestigd is.  
 Bij die benoeming moet onderzocht worden of de kandidaat een grondige algemene en 
technische kennis heeft om zijn taak degelijk te kunnen uitvoeren en of hij totaal onafhanke-
lijk is van alle privé-ondernemingen, betrokken bij de activiteiten, die de Opdrachthoudende 
vereniging ontplooit. 
 
 B. De expert wordt door de Opdrachthoudende vereniging  vergoed overeenkomstig de 
wettelijk daartoe voorziene regels; zijn statuut wordt vastgesteld door de bestuurders, die 
hem hebben benoemd. 
 Daarin moet onder meer worden voorzien dat de expert schriftelijke verslagen moet ma-
ken over alle problemen waarover hij advies moet geven. 
 
 C. De expert woont de vergaderingen bij van alle organen van de Opdrachthoudende 
vereniging en neemt inzage, echter zonder verplaatsing, van de boekhouding van deze 
laatste.  
 Hij mag bij de diensten van de private deelnemer alle inlichtingen inwinnen die voor het 
uitvoeren van zijn opdracht nodig zijn. 
 
 D. Op initiatief van de voorzitter of een lid van de raad van bestuur kan voor iedere ver-
gadering de expert verslag uitbrengen aan de vertegenwoordigers van de gemeentelijke 
deelnemers in deze organen over de punten die voorkomen op de agenda.  
 Tijdens de vergaderingen moet hij steeds ter beschikking staan van dezelfde vertegen-
woordigers. 
 
 TITEL 4 : ALGEMENE VERGADERING. 
 
 ARTIKEL 26 : ALGEMENE VERGADERING : MODALITEITEN INZAKE 
VOORDRACHTEN, BENOEMINGEN EN SAMENSTELLING. 
 
 A. De algemene vergadering is samengesteld uit de vertegenwoordigers van de aan-
deelhouders. 
 Er bestaat evenwel een onverenigbaarheid tussen het mandaat van vertegenwoordiger 
op de algemene vergadering en dat  van lid van één van de andere organen.  
 De gemeentelijke deelnemers beschikken steeds over de meerderheid van de stemmen.  
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 Het aantal leden van elke gemeentelijke deelnemer wordt bepaald door de bevolkingscij-
fers en de kapitaalsinbreng, met dien verstande dat géén enkele gemeentelijke deelnemer 
evenwel kan beschikken over een aantal stemmen dat hoger ligt dan de helft van het totale 
aantal statutair bepaalde stemmen en dat het totaal aantal stemmen waarover een ge-
meentelijke deelnemer beschikt kan overschreden worden. 
 
 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 bevol-
kingscijfer van het ambtsgebied van de Opdrachthoudende vereniging, en haar kapitaalsin-
breng in verhouding tot het totale maatschappelijke kapitaal van de Opdrachthoudende ver-
eniging.  
 De oproeping voor de algemene vergadering vermeldt voor iedere gemeentelijke deelne-
mer de daartoe benodigde cijfergegevens, aan de hand van de laatst gepubliceerde of-
ficiële bevolkingscijfers en van de laatst goedgekeurde jaarrekeningen. 
 De vertegenwoordigers moeten drager zijn van een geldige volmacht. 
 
 De bestuurders, voorgedragen door de vertegenwoordigers van de aangesloten ge-
meenten kunnen geen volmachtdrager zijn voor de algemene vergadering. 
 
 De volmachten moeten ten minste vijf dagen voor de vergadering op de zetel van de ver-
eniging worden ingediend.  
 De voorzitter van de vergadering mag nochtans, krachtens een voor allen gelijkluidende 
beslissing, laattijdig ingediende volmachten aanvaarden. 
 
 Laat een titularis van aandelen zich door verschillende lasthebbers vertegenwoordigen, 
dan moet de volmacht  het aantal aandelen bepalen voor hetwelk iedere lasthebber aan de 
stemming zal deelnemen.  
 Voormeld aantal aandelen wordt bepaald door de gemeenteraad zonde dat het totale 
aantal stemmen waarover de gemeentelijke deelnemer beschikt kan overschreden worden.  
 
 De lasthebbers tekenen, alvorens de vergadering bij te wonen, een aanwezigheidslijst.  
 Deze lijst, door de stemopnemers voor echt verklaard, wordt bij de notulen van de ver-
gadering gevoegd.  
 
 B. De vertegenwoordigers van de gemeentelijke deelnemers dienen door de gemeente-
raad aangeduid te worden onder de gemeenteraadsleden, de burgemeester en de schepe-
nen van de gemeente.  
 De vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger wordt herhaald voor elke 
algemene vergadering. De vertegenwoordiger zelf kan voor de volledige legislatuur worden 
aangeduid.  
 Zij mogen geen lid zijn van een bestuurs- of controleorgaan van de private deelnemer. 
 
 Leden van het personeel van de private deelnemer kunnen niet als kandidaat-afgevaar-
digde voor de algemene vergadering voorgedragen worden door de vertegenwoordigers 
van de aangesloten gemeenten.  
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 In verband met kandidaturen, hetzij van oud-leden van het personeel van de private 
deelnemer, hetzij van leden of oud-leden van een maatschappij bedrijvig in het afvalbeheer 
en/of elke, door de Opdrachthoudende vereniging ontplooide activiteit, wordt de private 
deelnemer gehoord. 
 
 ARTIKEL 27 : ALGEMENE VERGADERING : VOORZITTERSCHAP EN SECRETARI-
AAT. 
 
 A. De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van be-
stuur of, bij zijn afwezigheid, door de eerste ondervoorzitter van de raad van bestuur of, bij 
diens ontstentenis, door de bestuurder, gekozen op voordracht van de vertegenwoordigers 
van de aangesloten gemeentelijke deelnemers, die onder de aanwezigen van deze groep 
het grootst aantal dienstjaren in de raad bezit.  
 Bij gelijkheid van dienstjaren zal de oudste het voorzitterschap waarnemen. 
 
 B. De algemene vergadering stelt een bureau samen, bestaande uit de voorzitter, twee 
stemopnemers en een secretaris.  
 De bestuurders mogen de zitting van de algemene vergadering bijwonen, zonder even-
wel stemgerechtigd te zijn.  
 
 C. De zittingen van de algemene vergadering zijn openbaar.  
 De benoeming van de bestuurders gebeurt evenwel bij geheime stemming. 
 
 ARTIKEL 28 : ALGEMENE VERGADERING : MODALITEITEN INZAKE SAMENROE-
PING, BERAADSLAGING EN BESLUITVORMING. 
 
 A. Onverminderd het terzake bepaalde in artikel 30B. van onderhavige statuten, worden 
de uitnodigingen tot het bijwonen van een algemene vergadering uitsluitend verricht per 
aangetekende brief, geadresseerd aan de deelnemers en worden deze verzonden ten min-
ste dertig kalenderdagen voor de vergadering. 
 De oproepingsbrief bevat de agenda en de documentatie nodig voor het onderzoek van 
de punten die zij bevat. 
 
 Ten laatste vijftien dagen voor de datum van de bijeenkomst, mag iedere deelnemer 
vragen om bijkomende punten op de agenda in te schrijven.  
 De aanvullende agenda en de documentatie, die er verband mee houdt, worden binnen 
de acht dagen aan alle deelnemers toegezonden.  
 Ingeval van hoogdringendheid worden deze termijnen respectievelijk acht en drie dagen. 
 
 B. De vergadering kan slechts geldig beraadslagen en besluiten: 
 

 1 indien de gewone meerderheid van het aantal statutair bepaalde stemmen  
vertegenwoordigd zijn, zowel globaal als in de groep van de deelnemende gemeentelijke 
deelnemers.  
 Dit quorum wordt op twee derden gebracht indien het gaat om een wijziging van de sta-
tuten.  
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 C. leder aandeel geeft recht op één stem, zonder dat de vertegenwoordigers van de pri-
vate deelnemer over  meer dan de helft van het totaal der stemrechten kunnen beschikken. 
In voorkomend geval worden deze stemrechten proportioneel verminderd. 
 
 D. Tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven in deze statuten is een beslissing van de 
Algemene Vergadering slechts geldig wanneer ze wordt genomen met de wettelijk vereiste 
meerderheid van alle uitgebrachte stemmen en met dezelfde meerderheid van de stemmen 
uitgebracht door de vertegenwoordigers van de gemeentelijke deelnemers 
 
 Wanneer de Algemene Vergadering zich dient uit te spreken over een wijziging van de 
statuten en de bijlagen ervan is een besluit slechts geldig genomen wanneer het wordt aan-
genomen met een drie vierde meerderheid van de stemmen van de aanwezige of vertegen-
woordigde deelnemers, evenals door de drie vierde meerderheid van de stemmen van de 
aanwezige of vertegenwoordigde gemeentelijke deelnemers. 
 Daarenboven dient de gewone meerderheid van het aantal gemeentelijke deelnemers 
haar instemming te betuigen. 
 
 E. Over iedere wijziging van de statuten moet in de gemeenteraden worden beraad-
slaagd en beslist. 
 In de loop van het jaar waarin verkiezingen voor een algemene vernieuwing van de ge-
meenteraden worden georganiseerd kunnen, tenzij ingevolge een wettelijke of reglemen-
taire verplichting, geen statutenwijzigingen worden voorgelegd. 
 Te dien einde wordt het ontwerp, opgemaakt door de Raad van bestuur, uiterlijk negentig 
dagen voor de zitting van de algemene vergadering aan de deelnemers voorgelegd 
 De beslissingen terzake van hun raden die de oorspronkelijke statuten hebben goedge-
keurd, bepalen het mandaat van de respectieve vertegenwoordigers op de algemene ver-
gadering 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 ver-
gadering.  
 
 Het verslag van de algemene vergadering houdende wijzigingen van de statuten wordt, 
samen met de bijbehorende documenten waaronder de beslissingen van de gemeentelijke 
deelnemers, binnen een termijn van dertig kalenderdagen na zijn dagtekening aan de toe-
zichthoudende overheid voorgelegd om te voldoen aan de goedkeuringsprocedure over-
eenkomstig artikel 40 en 42 van het decreet van zes juli tweeduizend en één houdende de 
intergemeentelijke samenwerking.  
 De statutenwijzigingen zijn slechts uitvoerbaar nadat ze zijn goedgekeurd bij besluit van 
de Vlaamse regering of door het verstrijken van de termijn voor goedkeuring.  
 
 ARTIKEL 29 : JAARVERGADERING. 
 
 A. De jaarvergadering komt elk jaar uiterlijk samen in de loop van de maand april, op de 
dag, het uur en de plaats, zoals vermeld in de oproepingsbrief.  
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 Bij gebrek aan oproeping, komt zij van rechtswege samen in de zetel van de Op-
drachthoudende vereniging, op de derde dinsdag van de maand april om zeventien uur 
dertig (17h30). 
 
 B. De jaarvergadering neemt kennis van de verslagen van de raad van bestuur en van 
de commissaris, lid van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. 
 
 De jaarvergadering spreekt zich onder meer uit over de jaarrekening en de bestemming 
van het resultaat. 
 Zij spreekt zich uit, door een afzonderlijke stemming, over de kwijting te verlenen aan de 
bestuurders en de commissaris, lid van het Instituut der Bedrijfsrevisoren  voor de uitoefe-
ning van hun mandaten.  
 
 ARTIKEL 30 : BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING EN ALARMPROCE-
DURE. 
 
 A. De raad van bestuur of de commissaris, lid van het Instituut der Bedrijfsrevisoren kun-
nen de algemene vergadering in buitengewone zitting bijeenroepen.  
 Zij moet dit jaarlijks doen in de loop van het laatste trimester om de te ontwikkelen ac-
tiviteiten en de te volgen strategie voor het volgende boekjaar te bespreken door goedkeu-
rig van de door de Raad van bestuur opgestelde begroting.  
 Zij moeten de algemene vergadering bijeenroepen, indien de deelnemers die samen 
houder zijn van één vijfde van de stemmen het vragen en dit binnen de zes weken na dit 
verzoek. 
 
 B. De raad van bestuur moet de algemene vergadering ook bijeenroepen om verslag uit 
te brengen, te beraadslagen en te besluiten over zijn voorstellen indien het netto-actief, 
ingevolge een geleden verlies, gedaald is tot een bedrag dat kleiner is dan de helft van het 
maatschappelijk kapitaal en dit binnen de drie weken, te rekenen vanaf de vaststelling van 
het verlies. 
 In voorkomend geval zal de algemene vergadering beraadslagen en besluiten over de 
maatregelen die de raad van bestuur voorstelt in een plan opgesteld ter sanering van de 
financiële toestand van de Opdrachthoudende vereniging. 
 
 De raad van bestuur verantwoordt zijn voorstellen in bedoeld saneringsplan, dat min-
stens dertig kalenderdagen voor de zitting van de algemene vergadering samen met de 
oproepingsbrief aan alle deelnemers wordt toegezonden.  
 Ten laatste dertig kalenderdagen voordat de algemene vergadering samenkomt wordt 
aan de Vlaamse Executieve het afschrift overgemaakt van de stukken waaruit de financieel 
deficitaire toestand van de Opdrachthoudende vereniging blijkt, alsook het afschrift van het 
saneringsplan en een uitnodiging om de bedoelde zitting bij te wonen. 
 
 ARTIKEL 31 : ALGEMENE VERGADERING : NOTULEN.  
 
 De notulen van de algemene vergadering worden in een bijzonder register vastgelegd en 
getekend door de leden van het bureau en door de houders van aandelen of hun vertegen-
woordigers die het verlangen.  
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 Een afschrift ervan wordt overgemaakt aan de toezichthoudende overheid binnen de 
dertig dagen die volgen op de vermelde vergadering.  
 De notulen worden eveneens toegestuurd aan alle gemeentelijke deelnemers ter inzage 
van de raadsleden.  
 De afschriften van of uittreksels uit de notulen van de algemene vergadering worden 
voor eensluidend getekend door de secretaris van de raad van bestuur of door twee be-
stuurders.  
 
 De statutenwijzigingen worden op dezelfde wijze als de oprichtingsakte neergelegd en 
bekendgemaakt.  
 De gecoördineerde statuten worden neergelegd in de zetel van de Opdrachthoudende 
vereniging, de toezichthoudende overheid en in de gemeentehuizen van elke gemeentelijke 
deelnemer binnen een termijn van dertig kalenderdagen na ontvangst van het goedkeu-
ringsbesluit of na het verstrijken van de termijn, bedoeld in artikel 40 van het voormeld de-
creet van zes juli tweeduizend en één. 
 
 TITEL 5 : INVENTARIS - BALANS - AFSCHRIJVINGEN - RESULTAAT EN WINST-
VERDELING. 
 
 ARTIKEL 32 : INVENTARIS EN BALANS. 
 
 A. Het boekjaar komt overeen met het burgerlijk jaar. 
 
 B. Op één en dertig december van elk jaar sluit de raad van bestuur de maatschappelijke 
geschriften af van de boekhouding, opgemaakt overeenkomstig artikel 24 B. van onderha-
vige statuten, en stelt de jaarrekening op zoals deze voortvloeit uit de analytische boekhou-
ding. 
 
 C. De raad van bestuur maakt eveneens de inventaris en het jaarverslag aan de jaar-
vergadering op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen. 
 
 ARTIKEL 33 : BIJDRAGEN VAN DE DEELNEMERS. 
 
 De raad van bestuur zal de nodige maatregelen treffen opdat de exploitatierekeningen 
van de verschillende activiteiten waarvoor de Opdrachthoudende vereniging instaat, in 
evenwicht zouden zijn, rekening houdend met de verdeling  van de vaste kosten over de 
verschillende activiteiten, overeenkomstig de door de raad van bestuur in redelijkheid vast-
gelegde verdeelsleutels, en met de vergoeding die de deelnemers mogen ontvangen voor 
hun inbreng, volgens de modaliteiten vermeld in Bijlage 2, 3 en 4 aan onderhavige statuten. 
 
 De gemeentelijke deelnemers verbinden zich ertoe de aldus door de raad van bestuur 
goedgekeurde maatregelen onverwijld te realiseren.  
 
 In dit kader verbinden de gemeentelijke deelnemers zich ertoe elk jaar aan de Opdracht-
houdende vereniging  de bijdragen te storten ter delging van alle door deze laatste ge-
maakte kosten bij het verzekeren van de respectieve beoogde activiteiten, na aftrek van de 
eventuele inkomsten.  
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 Bedoelde bijdragen zullen eveneens het kapitaal vergoeden in overeenstemming met de 
financiële bepalingen van Bijlage 2, 3 en 4 aan onderhavige statuten. 
 
 De omvang van deze bijdragen wordt bepaald door de raad van bestuur met een maxi-
mum van vierenzeventig euro zevenendertig eurocent (74,37 EUR) per inwoner. 
 Voormelde maximum bijdrage wordt desgevallend verhoogd rnet de er op verschuldigde 
lasten en heffingen. 
 De gevraagde bijdragen komen tussentijds voor herziening in aanmerking, op verzoek 
van de meest gerede partij. 
 
 De gemeentelijke deelnemers zullen de bijdragen in maandelijkse schijven aan de Op-
drachthoudende vereniging storten uiterlijk gedurende de eerste week van iedere maand; 
bij gebrek hiervan zullen deze bijdragen van rechtswege en zonder in mora stelling ver-
hoogd worden met een rente tegen de wettelijke interestvoet  verhoogd met twee procent-
punten, te rekenen vanaf de eerste dag van de maand waarin de bijdragen verschuldigd 
zijn. 
 
 ARTIKEL 34 : WINSTVERDELING. 
 
De winst van het boekjaar wordt, na het aanleggen van de wettelijke reserves en de 
noodzakelijk geachte voorzieningen, toegevoegd aan de beschikbare reserves.  
 
 
 ARTIKEL 35 : HERZIENING VAN DE STATUTAIRE AFSPRAKEN. 
 
 A. Onderhavige statuten werden opgemaakt met inachtname van de wettelijke, fi-
nanciële, economische, fiscale en technische voorwaarden, bestaande op het ogenblik van 
het verlijden ervan. 
 
 B. Onderhavige statuten verzekeren een evenwicht op het vlak van de rechten en ver-
plichtingen van de deelnemers, onder meer op financieel vlak en verenigbaar met de finan-
ciering van de investeringen van de Opdrachthoudende vereniging. 
 
 Zo dit evenwicht verbroken wordt ingevolge een wijziging van deze context, onafhanke-
lijk van de normale risico's van de economische activiteit, verbinden de partijen zich ertoe in 
alle billijkheid maatregelen na te streven om dit evenwicht te herstellen, mogelijks met her-
ziening van hun respectieve verbintenissen, zoals voorzien in onderhavige statuten. 
 
 TITEL 6 : UITSLUITING - VERLENGING - ONTBINDING - VEREFFENING. 
 
 ARTIKEL 36 : UITSLUITING. 
 
 In hoofde van de bijzondere aard van de vereniging, kan een deelnemer slechts worden 
uitgesloten wegens een ernstige niet-naleving van zijn verplichtingen ten aanzien van de 
Opdrachthoudende vereniging. 
 De uitsluiting wordt op gemotiveerd voorstel van de raad van bestuur beslist door de 
algemene vergadering, beraadslagend volgens de voorwaarden voor het wijzigen van de 
statuten. 
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 De betrokken deelnemer neemt niet deel aan de stemming.  
 Hij dient tenminste twaalf weken voor de algemene vergadering in kennis te zijn gesteld 
teneinde hem toe te laten zijn verdedigingsmiddelen te doen gelden, hetzij schriftelijk bin-
nen de tien weken nadat een aangetekende brief met het met reden omklede voorstel tot 
uitsluiting is verstuurd, hetzij mondeling tijdens de algemene vergadering. 
 
 In het kader van een dergelijke uitsluiting heeft de deelnemer recht op : 
 op een deel van het eigen vermogen van de Opdrachthoudende vereniging, exclusief 
kapitaalsubsidies, in verhouding tot de aandelen “M” die hij bezit. 
 
 De uitsluiting van een deelnemer voor het verstrijken van de duur van de Opdrachthou-
dende vereniging is ondergeschikt aan de verplichting die op de Opdrachthoudende vereni-
ging rust om de continuïteit van de haar toevertrouwde diensten te verzekeren. 
 De daartoe vereiste maatregelen worden door de Raad van bestuur genomen.  
 In die kader zal de Raad van bestuur de nodige maatregelen nemen, opdat het vaste ge-
deelte van het maatschappelijk kapitaal niet wordt aangetast en opdat in dit verband de sta-
tuten worden aangepast, alsook de bijlagen aan onderhavige statuten.  
 
 ARTIKEL 37 : MODALITEITEN INZAKE OVERNAME EN SCHADEVERGOEDING. 
 
 In alle gevallen van uitsluiting uit de Opdrachthoudende vereniging is de uitgesloten ge-
meentelijke deelnemer of de vereniging, die de eerder aan de Opdrachthoudende vereni-
ging toevertrouwde activiteit zal blijven uitoefenen, gehouden om, naar schatting van de 
commissaris, lid van het Instituut der Bedrijfsrevisoren, alle bedrijfsmiddelen of inrichtingen 
over te nemen die op haar grondgebied zijn gelegen en die uitsluitend bestemd zijn voor de 
verwezenlijking van het maatschappelijk doel, evenals, overeenkomstig tussen partijen te 
bepalen nadere regelen, het personeel rechtstreeks of onrechtstreeks behorende tot de 
overgenomen activiteit. 
 
 De gemeentelijke deelnemer kan door de Opdrachthoudende vereniging verplicht wor-
den eveneens de bedrijfsmiddelen, die hoofdzakelijk dienen voor de ontplooiing van de tot 
dan door de Opdrachthoudende vereniging op haar grondgebied ontplooide activiteit(en), 
geheel of gedeeltelijk over te nemen. 
 
 De prijs van de over te nemen installaties wordt berekend op de datum waarop het ver-
trek van de gemeentelijke deelnemer effectief is. 
 Deze prijs en de schadevergoeding worden, bij laattijdige betaling, van rechtswege ver-
hoogd met een interest, berekend tegen de wettelijk toegepaste rentevoet, vermeerderd 
met drie punten. 
 
 De overname van de activiteit van de Opdrachthoudende vereniging door een ge-
meentelijke deelnemer of een andere Opdrachthoudende vereniging gaat slechts in vanaf 
het ogenblik dat alle aan de Opdrachthoudende vereniging verschuldigde bedragen, in 
hoofdsom en in interesten, effectief aan deze laatste zijn betaald. 
 Ondertussen wordt de activiteit door de Opdrachthoudende vereniging verder gezet voor 
rekening van de gemeentelijke deelnemer tegen de voorwaarden van onderhavige statuten, 
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in het bijzonder wat betreft de aan de gemeente toekomende winst; de vereiste investerin-
gen en de eventuele verliezen blijven ten hare laste.  
 
 De beoogde bedrijfsmiddelen komen evenwel kosteloos aan de gemeentelijke deelne-
mer toe in de mate dat zij werden gefinancierd door haar of dank zij subsidies van andere 
openbare besturen en in de mate dat deze laatsten nog niet in de resultaten van de boekja-
ren, voorafgaand aan dit van de beoogde uittreding of uitsluiting, werden verrekend; over de 
bestemming van de gemeenschappelijk gebruikte installaties en inrichtingen, evenals over 
de eraan verbonden lasten moet tussen de partijen een overeenkomst worden gesloten. 
 
 De uitgesloten deelnemer komt terug in het volle bezit van de rechten, waarvan hij af-
stand had gedaan, waarbij de eventuele overdracht van deze rechten door de Opdracht-
houdende vereniging van rechtswege vervalt. 
 
 ARTIKEL 38 : VERLENGING OF NIET-VERLENGING VAN DE OPDRACHTHOU-
DENDE VERENIGING. 
 
 De Opdrachthoudende vereniging kan één of meerdere malen worden verlengd bij be-
sluit van de algemene vergadering voor een termijn die, in elk geval, geen achttien jaar mag 
overschrijden.  
 De algemene vergadering kan ook besluiten tot de ontbinding van de Opdrachthoudende 
vereniging.  
 Zij dient in beide gevallen te voldoen aan de modaliteiten bepaalt in artikel 35 en 36 van 
het decreet van zes juli tweeduizend en één houdende de intergemeentelijke samenwer-
king. 
 
 De eventuele bedrijfsmiddelen die de private deelnemer toebehoren en die uitsluitend 
worden aangewend voor de activiteit(en) op het ambtsgebied van de Opdrachthoudende 
vereniging - binnen de perken van het doel van de Opdrachthoudende vereniging worden 
door laatstgenoemde, volgens de berekening van de commissaris, lid van het Instituut der 
Bedrijfsrevisoren, tegen boekwaarde, afgekocht.  
 De immateriële activa van de Opdrachthoudende vereniging, in bewaring bij de private 
deelnemer, worden aan de Opdrachthoudende vereniging op de daartoe aangepaste wijze, 
overgedragen.  
 
 ARTIKEL 39 : ONTBINDING EN VEREFFENING VAN DE OPDRACHTHOUDENDE 
VERENIGING. 
 
 A. De Opdrachthoudende vereniging kan vervroegd ontbonden worden bij besluit van de 
algemene vergadering, overeenkomstig de modaliteiten van artikel 37 van het voormeld 
decreet van zes juli tweeduizend en één. 
 
 B. Bij het verstrijken van de duur van de Opdrachthoudende vereniging of in geval van 
vervroegde ontbinding ervan benoemt de algemene vergadering de vereffenaars, met in-
achtname van de wettelijke regel dat het totaal aantal door de private deelnemer voor te 
dragen vereffenaars steeds kleiner moet zijn dan het totaal aantal vereffenaars, voorgedra-
gen door de aangesloten gemeentelijke deelnemers, en bepaalt ze hun vergoeding. 
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 C. De vereffenaars hebben als opdracht over te gaan tot de vereffening per activiteit van 
de Opdrachthoudende vereniging volgens de hierna vermelde modaliteiten : 
 

 1 de exploitatiewinst op het ogenblik van de ontbinding of elke andere winst voortvloei-
end uit het voortzetten van de activiteit(en) tijdens de vereffening, wordt onder de deelne-
mers verdeeld volgens de regels bepaald bij artikel 34 van onderhavige statuten; 
 

 2 de overgedragen winst en de reserves, andere dan deze bestemd voor de ontmante-
ling van bepaalde bedrijfsmiddelen, worden verdeeld onder de gemeentelijke deelnemers 
enerzijds en de private deelnemer anderzijds, in de mate deze hebben bijgedragen tot voor-
noemde overgedragen winst en de reserves; 
 

 3 het eventueel saldo wordt onder de deelnemers verdeeld in functie van het aantal 
aandelen "M" waarover zij op dat ogenblik beschikken. 
 

 4 de deelnemers nemen hun respectieve rechten en verbintenissen, zoals bepaald in 
artikel 11 van onderhavige statuten, terug; 
 

 5 de gemeentelijke deelnemers of, in voorkomend geval, de vereniging die de eerder 
aan de Opdrachthoudende vereniging toevertrouwde activiteit(en) zal blijven uitoefenen, 
nemen van deze laatste, naar schatting van de commissaris, lid van het Instituut der Be-
drijfsrevisoren, alle bedrijfsmiddelen of inrichtingen over die op hun respectief grondgebied 
zijn gelegen en die uitsluitend of hoofdzakelijk bestemd zijn voor de verwezenlijking van het 
maatschappelijk doel voor wat hen en de beoogde activiteit(en) betreft.  
 
 De bezittingen komen evenwel kosteloos toe aan de betrokken gemeentelijke deelne-
mers in de mate dat zij werden gefinancierd door haar of dankzij subsidies van andere 
openbare besturen en in de mate dat deze laatsten nog niet aan de gemeenten werden 
terugbetaald; over de bestemming van de gemeenschappelijk gebruikte bedrijfsmiddelen en 
inrichtingen, evenals over de eraan verbonden rechten en lasten, moet tussen de partijen 
een overeenkomst worden gesloten. 
 
 Het personeel van de Opdrachthoudende vereniging, alsook desgevallend het personeel 
van de private deelnemer, toegewezen voor de activiteit(en) op het grondgebied van de 
aangesloten gemeentelijke deelnemers, wordt overgenomen volgens in gemeen overleg te 
bepalen schikkingen. 
 
 Een college van experts, belast met het opvolgen van de waardebepaling van de over te 
nemen bedrijfsmiddelen, is als volgt samengesteld:  
 - een expert, aangeduid door de leden van het college van vereffenaars, die alle ge-
meentelijke deelnemers vertegenwoordigt;  
 - een expert, aangeduid door de leden van het college van vereffenaars, die de private 
deelnemer vertegenwoordigt; 
 
 Kunnen deze aldus aangestelde experts geen akkoord bereiken, dan duiden zij een ad-
ditionele expert aan en het aldus samengesteld college van experts doet dan uitspraak bij 
meerderheid van stemmen. 
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 Bestaat er geen eensgezindheid om een additionele expert aan te duiden, dan wordt de-
ze aanduiding gedaan door de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg van het 
rechtsgebied waar de Opdrachthoudende vereniging haar zetel heeft en dit op verzoek van 
de meest gerede partij. 
 
 Dit is eveneens het geval indien een betrokken deelnemer geen expert heeft aangeduid 
binnen de maand na het daartoe aan hem gericht verzoek. 
 
 De prijs van de over te nemen bedrijfsmiddelen wordt berekend tegen boekwaarde op de 
datum, waarop de sluiting van de vereffening van kracht wordt.  
 Deze prijs wordt, bij laattijdige betaling van rechtswege verhoogd met een intrest, bere-
kend tegen de wettelijk toegepaste rentevoeten, vermeerderd met drie punten. 
 
 De gemeentelijke deelnemers nemen van de Opdrachthoudende vereniging eveneens 
alle om het even welke rechten, lasten en verplichtingen over, onder meer op het fiscale, 
sociale en financiële vlak uit hoofde van de activiteit(en) van de Opdrachthoudende vereni-
ging op haar grondgebied en inzonderheid deze met betrekking tot de clienteel.  
 

 6 de private deelnemer maakt aan de gemeentelijke deelnemers, op daartoe aange-
paste wijze, een kopie over van  al de immateriële activa van de Opdrachthoudende vereni-
ging inzonderheid vereist voor de continuïteit van de openbare dienst; 
 

 7 het vereffeningssaldo, hetzij positief hetzij negatief van de Opdrachthoudede vereni-
ging wordt vervolgens onder de gemeentelijke deelnemers verdeeld, zoals voorzien, voor 
de respectieve activiteiten, in artikel 34 van onderhavige statuten, inzake de verdeling onder 
de betrokken gemeentelijke deelnemers van het hen voorbehouden gedeelte van het te 
verdelen winstsaldo;  
 

 8 de aandelen worden vernietigd.  
 
 D. De overname van de activiteit door de gemeenten of door een andere vereniging gaat 
slechts in vanaf het ogenblik dat alle bedragen aan de Opdrachthoudende vereniging ver-
schuldigd, effectief aan deze laatsten zijn betaald. 
 
 Ondertussen wordt de activiteit door haar verder gezet voor rekening van de gemeente-
lijke deelnemers, tegen de voorwaarden van onderhavige statuten, in het bijzonder wat be-
treft de aan de gemeenten toekomende winst, de vereiste investeringen en de eventuele 
verliezen die hun ten laste komen.  
 
 TITEL 7 : ALGEMENE BEPALINGEN. 
 
 ARTIKEL 40 : REGLEMENTAIRE BEVOEGDHEID VAN DE RAAD VAN BESTUUR. 
 
 Daar de Opdrachthoudende vereniging een publiekrechtelijk rechtspersoon is, belast met 
een dienst van algemeen economisch belang, erkennen de deelnemers het reglementerend 
karakter van de door haar organen regelmatig getroffen besluiten, onder meer wat betreft 
de technische, commerciële en bestuurlijke voorwaarden van het afvalbeheer. 
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 ARTIKEL 41 : BIJZONDERE VERBINTENISSEN VANWEGE DE DEELNEMERS 
 
 De deelnemers verbinden zich ertoe hun algehele medewerking te verlenen aan de Op-
drachthoudende vereniging, ter verwezenlijking van haar doel, zoals omschreven in artikel 4 
van onderhavige statuten. 
 De gemeentelijke deelnemers verbinden zich ertoe, ten aanzien van de Opdrachthou-
dende vereniging, geen enkele rechtstreekse of onrechtstreekse belasting of recht te heffen 
- verhaalbelasting uitgezonderd - op het gebruik van het openbaar domein voor om het 
even welke installatie die dient voor de verwezenlijking van het doel van de vereniging zoals 
omschreven in artikel 4 van onderhavige statuten, noch op de door de Opdrachthoudende 
vereniging verstrekte producten, diensten en leveringen. 
 
 Indien de staat, de gewesten, de gemeenschappen, de provincie, een gemeente of een 
niet-geassocieerd bestuur, op de bedrijfsmiddelen die geheel of gedeeltelijk dienen voor de 
ontplooiing van één of meerdere  activiteiten van de Opdrachthoudende vereniging op het 
grondgebied van de aangesloten gemeenten, nieuwe belastingen of rechten heft of de be-
staande belastingen of rechten verhoogt, dan zal de algemene vergadering, op voorstel van 
de raad van bestuur, de te treffen schikkingen bepalen om de gevolgen te beperken die 
deze nieuwe maatregelen op de resultaten van de Opdrachthoudende verenging zouden 
kunnen hebben.” 
 
 
 BIJLAGE 1 : LIJST VAN DE VENNOTEN EN PLAATSING EN VOLSTORTING VAN 
HET VASTE  GEDEELTE VAN HET MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL. 
 
A. LIJST VAN DE VENNOTEN. 
 
De lijst van de vennoten, waarvan sprake in artikel 7 van de statuten, luidt als volgt: 
 
GEMEENTELIJKE DEELNEMERS: de gemeente BEVEREN  

                de gemeente KRUIBEKE 
                de gemeente ZWIJNDRECHT  
                de stad ANTWERPEN 

 
ANDERE INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKINGSVERBANDEN: 
                                                             de CVBA VERKO. 
                                                             de CVBA MI-WA. 
 
PRIVATE DEELNEMER :                    de NV INDAVER 
 
B. PLAATSING EN VOLSTORTING VAN HET VASTE GEDEELTE VAN HET MAAT-
SCHAPPELIJK KAPITAAL  
 
Overeenkomstig artikel 8 van de statuten, wordt het vaste gedeelte van het maatschappelijk 
kapitaal vastgesteld op honderd 198.300,00 EUR dat als volgt onder de vennoten integraal 
geplaatst en volstort en door volgende aantallen aandelen M vertegenwoordigd wordt : 
 
GEMEENTELIJKE DEELNEMERS :  
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de gemeente BEVEREN          :                              73.965,90 EUR          3.730 aandelen Mg 
de gemeente KRUIBEKE          :                             27.147,27 EUR          1.369 aandelen Mg 
de gemeente ZWIJNDRECHT  :                             31.053,78 EUR           1.566 aandelen Mg 
de stad Antwerpen                   :                                     19,83 EUR                    1 aandeel Mg 
 
ANDERE INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKINGSVERBANDEN. 
 
de CVBA VERKO  :                                                         19,83 EUR                  1 aandeel Md 
de CVBA MI-WA  :                                                           19,83 EUR                  1 aandeel Md 
 
PRIVATE DEELNEMER : 
 
de NV INDAVER                            :                       66.073,56 EUR           3.332 aandelen Mp 
 
TOTALEN                                       :                     198.300,00 EUR           10.000 aandelen M 
 
C. PLAATSING EN VOLSTORTING VAN HET VERANDERLIJK GEDEELTE VAN HET 
MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL  
 
Overeenkomstig artikel 8 van de statuten wordt het veranderlijk gedeelte van het kapitaal 
als volgt geplaatst :  
 
BEDRIJFSTAK 1. “AFVALBEHEER” 
 
GEMEENTELIJKE DEELNEMERS:  
  
de gemeente BEVEREN                          183.903,42 EUR                     9.274 aandelen Mg1 
de gemeente KRUIBEKE                           67.521,15 EUR                     3.405 aandelen Mg1 
de gemeente ZWIJNDRECHT                   77.099,04 EUR                     3.888 aandelen Mg1 
de stad ANTWERPEN                                      19,83 EUR                               1 aandeel Mg1 
 
ANDERE INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKINGSVERBANDEN : 
 
de CVBA MI-WA                                            178,47 EUR                             9 aandelen Md1 
 
 
PRIVATE DEELNEMER: 
 
de NV INDAVER                                       192.390,66 EUR                     9.702 aandelen Mp1 
 
TOTALEN                                                  521.112,57 EUR                   26.279 aandelen M1. 
 
BEDRIJFSTAK 2. “VERBRANDEN” 
 
GEMEENTELIJKE DEELNEMERS:  
  
de gemeente BEVEREN                          175.019,58 EUR                     8.826 aandelen Mg2 
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de gemeente KRUIBEKE                           64.328,52 EUR                     3.244 aandelen Mg2 
de gemeente ZWIJNDRECHT                   73.470,15 EUR                     3.705 aandelen Mg2 
 
ANDERE INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKINGSVERBANDEN : 
 
de CVBA MI-WA                                            178,47 EUR                             9 aandelen Md2 
de CVBA ISVAG                                            178,47 EUR                             9 aandelen Md2    
 
PRIVATE DEELNEMER: 
 
de NV INDAVER :                                     171.727,80 EUR                     8.660 aandelen Mp2 
 
TOTALEN                                                 484.902,99 EUR                     24.453 aandelen M2 
 
BEDRIJFSTAK 3. “COMPOSTERING” 
 
GEMEENTELIJKE DEELNEMERS:  
  
de gemeente BEVEREN                          78.606,12 EUR                       3.964 aandelen Mg3 
de gemeente KRUIBEKE                         28.971,63 EUR                       1.461 aandelen Mg3 
de gemeente ZWIJNDRECHT                 33.096,27 EUR                       1.669 aandelen Mg3 
de stad ANTWERPEN                                  99,15 EUR                               5 aandelen Mg3 
 
ANDERE INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKINGSVERBANDEN: 
 
de CVBA VERKO :                                      178,47 EUR                                9 aandelen Md3 
de CVBA MI-WA                                          178,47 EUR                                9 aandelen Md3 
de CVBA IGEAN Milieu en veiligheid            79,32 EUR                                4 aandelen Md3 
 
PRIVATE VENNOOT: 
 
de NV INDAVER                                        76.920,57 EUR                      3.879 aandelen Mp3 
 
TOTALEN                                                218.130,00 EUR                      11.000 aandelen M3 
 
 
 BIJLAGE 2 : MODALITEITEN BETREFFENDE DE INBRENG DOOR DE PRIVATE 
DEELNEMER OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 11 VAN DE STATUTEN. 
 
 Onderhavige Bijlage bepaalt de voorwaarden waarin de private deelnemer de door hem 
ingebrachte verbintenissen tot het verzekeren van de exploitatie van de Opdrachthoudende 
vereniging vervult, derwijze dat elke deelnemer zijn specificiteit binnen een harmonisch 
evenwicht kan laten gelden :  
 De gemeentelijke deelnemers nemen hun verantwoordelijkheid op als Openbare Bestu-
ren verenigd in een Opdrachthoudende vereniging, terwijl de private deelnemer zijn ef-
ficiëntie en kennis integraal ten dienste stelt van een dynamisch beleid in de Opdrachthou-
dende vereniging. 
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 1. ALGEMENE BEPALINGEN. 
 
 1.1. De gemeentelijke deelnemers bepalen het algemeen beleid van de Opdrachthou-
dende vereniging.  
 Dit beleid is uitgeschreven in een Beleidsnota die de private deelnemer genoegzaam be-
kend is, 
 Beleidsnota die als basis heeft gediend voor het herdefiniëren van de doelstellingen en 
de structuur van de vernieuwde Opdrachthoudende vereniging. 
 
 1.2. Het bestuur van de Opdrachthoudende vereniging behoort tot de bevoegdheid van 
de raad van bestuur. 
 Zijn beslissingen worden uitgevoerd door het personeel van de Opdrachthoudende ver-
eniging, al of niet met behulp van derden. 
 
 1.3. De private deelnemer treedt op als industriële exploitatiepartner binnen de structuur 
van de Opdrachthoudende vereniging  ter ondersteuning van de gemeenten in hun beleids-
opdracht om op een economisch en ecologisch verantwoorde wijze het huishoudelijk en 
hiermee gelijkgesteld afval in te zamelen en te verwerken.  
 Deze statutaire opdracht zal onherroepelijk zijn. 
 Specifieke opdrachten kunnen hem toegewezen worden bij wijze van bezoldigde lastge-
ving. 
 
 2. DE BELEIDSOPDRACHT. 
 
 Deze beleidsopdracht kan in drie essentiële opdrachten geconcretiseerd worden : 
 
 2.1. Het realiseren van de doelstellingen van het afvalstoffendecreet. 
 
 2.2. Het in gezamenlijk overleg, onder andere samen met OVAM, in uitvoering van de 
afvalstoffenplannen en, binnen de Opdrachthoudende vereniging gecoördineerd, gemeen-
telijk afvalstoffenbeleid inzake huishoudelijk en het daarmee gelijkgesteld ambachtelijk afval 
organiseren, meer in het bijzonder de selectieve inzameling, de verwerking, de afzet en de 
sensibilisering hieromtrent. 
 
 Concreet betekent dit :  
 - het organiseren van een doorgedreven selectieve inzameling met als doel de hoe-
veelheden herbruikbare, recupereerbare en recycleerbare afvalstoffen te maximaliseren en 
de hoeveelheden te verbranden en te storten afvalstoffen te minimaliseren; 
 - het valoriseren van selectief ingezamelde afvalstoffen als recuperatieproduct, secun-
daire grondstof en/of als energiedrager; 
 - het assisteren bij de uitbating van het overslag- en presorteerstation, van de composte-
ring, van het kringloopcentrum en van de containerparken; en  
 - het veilig stellen van de verwerking van de restfractie in een installatie die beantwoordt 
aan de vereiste milieunormen.  
 
 2.3. Het adviseren van maatregelen met betrekking tot de aflevering en de in ontvangst-
name van afvalstoffen om negatieve milieu-effecten, in het bijzonder verontreiniging van 
lucht, bodem, oppervlaktewater en grondwater, alsmede risico's voor de gezondheid van de 
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mens te voorkomen of, wanneer zulke voorkoming redelijkerwijs niet uitvoerbaar is, te ver-
minderen. 
 
 3. TAKEN VAN DE PRIVATE DEELNEMER. 
 
 3.1. De private deelnemer verbindt er zich toe de directie van de Opdrachthoudende 
vereniging advies te verlenen  in zijn taken van dagelijks bestuur en met name op het vlak 
van : 
 - personeelsbeleid. 
 - administratie. 
 - marketing en communicatie. 
 - financieel-economisch beleid. 
 - commercieel beleid. 
 - rechtsaangelegenheden. 
 - technisch beleid. 
 
 3.2. De private deelnemer verzekert de afzet van de selectief ingezamelde afvalstoffen 
aan competitieve prijzen op de Europese eenheidsmarkt en dit hetzij als recuperatieproduct 
of secundaire grondstof, hetzij als energiedrager. 
 
 3.3. De private deelnemer beoogt de optimale benuttiging van de verwerkingsinstallaties 
door het aantrekken van huishoudelijk en ambachtelijk afval van niet-deelnemers van de 
Opdrachthoudende vereniging. 
 
 3.4. De private deelnemer kan, op verzoek van de raad van bestuur, eveneens uitvoe-
rende taken toegewezen krijgen en andere opdrachten dan deze vermeld in 3.1.; het betreft 
hier ondermeer de activiteiten verbonden aan het optreden van de Opdrachthoudende ver-
eniging als bouwheer.  
 Hierbij zal de raad van bestuur zich, per project, dienen uit te spreken over de inhoud 
van het project. 
 
 4. FINANCIËLE BEPALINGEN 
 
  . Prestaties in toepassing van punt 3.4 zullen het voorwerp uitmaken van een 
projectmatige aanpak.  
 De kost zal door de raad van bestuur geëvalueerd moeten worden op basis van een al-
gemeen erkende methodiek.  
 De private deelnemer zal gerechtigd zijn deze projecten uit te voeren.  
 
 5. SOCIALE BEPALINGEN. 
 
 De private deelnemer verbindt zich ertoe zijn medewerking te verlenen aan de initiatie-
ven welke in het kader van de  samenwerking van de Opdrachthoudende vereniging met de 
aangesloten gemeentelijke deelnemers worden genomen, met het oog op de eventuele 
uitbreiding minstens het behoud van de tewerkstelling van het huidig personeelsbestand 
van de Opdrachthoudende vereniging. 
 
 6. DIVERSE BEPALINGEN. 
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 6.1. De private deelnemer verbindt zich ertoe geen activiteiten uit te oefenen of te ont-
wikkelen op het grondgebied van de Opdrachthoudende vereniging binnen het maatschap-
pelijk doel van de Opdrachthoudende vereniging, voor zover de Opdrachthoudende vereni-
ging deze activiteit daadwerkelijk en in eigen naam exploiteert. 
 
 6.2. De private deelnemer verbindt zich ertoe de voormelde Beleidsnota samen met de 
gemeentelijke deelnemers zesjaarlijks te herzien op afvaltechnisch en financieel vlak, en dit 
telkens wanneer de omstandigheden zulks eisen, en in het bijzonder wanneer wijzigingen in 
de regelgeving een aanpassing noodzakelijk maken. 
 
 
 BIJLAGE 3. MODALITEITEN BETREFFENDE DE INBRENG VAN DE PRIVATE DEEL-
NEMER  ALS VENNOOT VOOR DE BEDRIJFSTAK “VERBRANDING” OVEREENKOM-
STIG ARTIKEL 11 VAN DE STATUTEN 
 
 Onderhavige Bijlage bepaalt de voorwaarden waarin de private deelnemer de door hem 
ingebrachte verbintenissen tot het verzekeren van de exploitatie van de Opdrachthoudende 
vereniging vervult. 
 
 ARTIKEL 1 : PRIVATE DEELNEMER - INBRENG. 
 
 1.1. Onder de hierna nader te bepalen voorwaarden is de private deelnemer bereid, en 
aanvaardt de Opdrachthoudende vereniging, op naam van de Opdrachthoudende vereni-
ging, een factuur uit te reiken voor de verbrandingsrechten. 
 Deze factuur geeft aan de Opdrachthoudende vereniging het recht op jaarbasis 72.041 
ton huishoudelijke afvalstoffen aan te voeren in de installaties van de private deelnemer te 
Beveren; 72.041 ton waaromtrent de private deelnemer  de gebruiksrechten heeft. 
 Het recht van de Opdrachthoudende vereniging geldt voor een duur van 17 jaar en 11 
maanden, te rekenen vanaf 1 september 1999.  
 De huishoudelijke afvalstoffen moeten een onderste verbrandingswaarde hebben tussen 
8,4 en 9,9 MJ/kg. 
 De rechten van de Opdrachthoudende vereniging hebben betrekking op restafvalstoffen, 
zowel deze afkomstig van particuliere huishoudens als, deze die daarmee gelijkgesteld zijn 
en ingezameld worden bij privé-gezinnen of ondernemingen, na selectieve inzameling. 
 De rechten brengen met zich mede dat de private deelnemer de verbintenis op zich 
neemt in alle omstandigheden het afval te verbranden of te laten verbranden. 
 In dit geval zullen de bijkomende verbrandings- en transportkosten ten laste van de pri-
vate deelnemer komen, voor zover de 72.041 ton op jaarbasis niet overschreden wordt. 
 
 Onder de hierna nader te bepalen voorwaarden is de private deelnemer  bereid, en 
aanvaardt de Opdrachthoudende vereniging, een inbreng te doen van zijn op de datum van 
de inbreng bestaande bekwaamheid, kennis en ervaring op technisch, financieel-econo-
misch, bedrijfskundig en administratief-juridisch vlak  
 De private deelnemer  zal dit doen inzake alle aspecten van de exploitatie en het ma-
nagement van de op te zetten bedrijfstak "Afvalverbranding”, ingevolge dewelke de Op-
drachthoudende vereniging het genot zal hebben van de technische, administratieve en 
beheersmatige knowhow van de exploitatie. 



 37 

 
 1.2. Voor de onder 1.1. bedoelde inbrengen verkrijgt de private deelnemer  een vergoe-
ding, zoals nader bepaald in artikel 4 en 6. 
 
 1.3. De onder 1.1. vernoemde verbrandingsrechten mogen door de Opdrachthoudende 
vereniging  niet verder worden overgedragen aan derden, behoudens bij besluit van de 
raad van bestuur genomen met een meerderheid van de stemmen, en mits uitdrukkelijk 
akkoord van de private deelnemer . 
 
 1.4. De Vlaamse Milieuholding (V.M.H.) zal overeenkomstig haar schrijven van 21 mei 
1999 als hoofdaandeelhouder er over waken dat onderhavige overeenkomst door de pri-
vate deelnemer  stipt zal uitgevoerd worden. 
 Indien de V.M.H. haar meerderheidsbelang in de private deelnemer  zou opgeven, zal zij 
er zorg voor dragen dat dit engagement overgenomen wordt door de meerderheid van de 
aandeelhouders van de private deelnemer . 
 
 ARTIKEL 2. PRIVATE DEELNEMER - HAAR STATUTAIRE OPDRACHT. 
 
 2.1. De Opdrachthoudende vereniging zal - ter concretisering van de inbreng in nijver-
heid zoals bepaald in 1.1. - aan de private deelnemer statutair de bedrijfsvoering toever-
trouwen van de in haar schoot opgerichte bedrijfstak "Afvalverbranding”. 
 Deze statutaire toewijzing van de bedrijfstak “Afvalverbranding” wordt ingeschreven in 
artikel 11 van de gecoördineerde statuten van de Opdrachthoudende vereniging. 
 De private deelnemer zal deze opdracht uitvoeren overeenkomstig de beleidsbeginselen, 
vastgelegd door de raad van bestuur van de Opdrachthoudende vereniging, en onder diens 
toezicht. 
 
 2.2. Met het oog op het vrijwaren van de eenheid van dagelijks bestuur bij de Op-
drachthoudende vereniging, zal de exploitatieverantwoordelijke van de private deelnemer  
deelnemen aan de vergaderingen van het directiecomité van de Opdrachthoudende vereni-
ging , voor zover de agenda en/of beraadslagingen betrekking hebben op de activiteit van 
afvalverbranding. 
 
 2.3. De Opdrachthoudende vereniging aanvaardt de wijze waarop en de voorwaarden 
waaronder deze gebruiksrechten kunnen uitgeoefend worden. 
 De Opdrachthoudende vereniging zal binnen de bij de private deelnemer op te richten 
technische cel als controle-orgaan worden vertegenwoordigd door 6 leden van de ge-
meentelijke deelnemers en deelnemende andere intergemeentelijke samenwerkingsver-
banden, al dan niet bijgestaan door een extern deskundige, die inzage hebben in de evolu-
tie van de exploitatiekosten in de overeenkomst met de private deelnemer bepaald, alsook 
inzage in de boekhouding. 
 
 ARTIKEL 3. VERGOEDING VAN DE VERBRANDINGSRECHTEN. 
 
 3.1. De onder artikel 1.1. vernoemde verbrandingsrechten vertegenwoordigen een 
waarde van 3.315.853,39 EUR. voor de eerste 9.000 ton en 19.210.858 EUR voor de 
63.041 tonnen. 
 Dit bedrag zal aan de private deelnemer worden vergoed op volgende wijze 
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 - overname schuld ten aanzien van het Gemeentekrediet ten bedrage van 1.756.945,36 
EUR. voor de eerste 9.000 ton en 9.132.132 EUR. voor de 63.041 ton. 
 - overname van verlopen interesten ten aanzien van het Gemeentekrediet ten bedrage 
van 90.908,68 EUR. 
 - storting op rekening courant van de private deelnemer ten bedrage van 1.467.999,35 
EUR. voor de eerste 9.000 ton en 10.078.726 EUR voor de 63.041 ton. 
 
 3.2. De private deelnemer  verbindt er zich toe - bij implementatie van alternatieve ver-
werkingstechnieken naar verwijdering in de regio, met toetreding van de Opdrachthoudende 
vereniging aan een op te zetten samenwerkingsvorm - alsdan tot maximaal de helft van de 
verbrandingsrechten terug te kopen aan de netto boekwaarde. 
 
  
 
 
 BIJLAGE 4. MODALITEITEN BETREFFENDE DE INBRENG IN NIJVERHEID EN DE 
OPDRACHT VAN DE PRIVATE DEELNEMER VOOR DE DEELACTIVITEIT COMPOS-
TERING, BELAST MET DE BEDRIJFSVOERING, VERRICHT OVEREENKOMSTIG AR-
TIKEL 11 VAN DE STATUTEN. 
 
 ALGEMENE BEGINSELEN 
 
 ARTIKEL 1.  
 
 Onderhavige bijlage bepaalt de voorwaarden waarin de private deelnemer  zijn inge-
brachte nijverheid en de hen toevertrouwde opdracht tot het verzekeren van de bedrijfsvoe-
ring van de bedrijfstak compostering van de Opdrachthoudende vereniging vervult, derwijze 
dat elke partner zijn specificiteit binnen een harmonisch evenwicht kan laten gelden.  
 De gemeentelijke deelnemers en de deelnemers van andere intergemeentelijke samen-
werkingsverbanden nemen hun verantwoordelijkheid op als openbare besturen verenigd in 
de Opdrachthoudende vereniging, terwijl de private deelnemer zijn efficiëntie ten volle valo-
riseert en zijn ontwikkelingsmogelijkheden behoudt. 
 
 ARTIKEL 2. 
 
 Het beheer van de exploitatie van de composteringsinstallatie behoort tot de bevoegd-
heid van de raad van bestuur van de Opdrachthoudende vereniging.  
 Zijn beslissingen worden uitgevoerd door de private deelnemer, volgens de hierna vol-
gende modaliteiten.  
 
 De private deelnemer verbindt er zich toe zijn opdracht als een goede huisvader te ver-
vullen, volgens de beste regels der kunst, de beste beschikbare technologie die geen bui-
tensporige kosten met zich brengt en tegen kostprijs. 
 
 De private deelnemer dient bij de raad van bestuur alle nuttige voorstellen te doen om de 
kwaliteit van de dienst te verbeteren en hem zo zuinig mogelijk te organiseren.  
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 Behoudens de noodzaak tot het behoud van gecentraliseerde diensten van de private 
deelnemer naar exploitatie en commercialisatie - omwille van schaaleconomische redenen, 
omwille van flexibiliteit bij het inzetten van middelen en om een efficiënte en effectieve over-
dracht van kennis te verzekeren - worden de diensten van de private deelnemer die betrek-
king hebben op deze bedrijfstak op de locatie van de compostering van de Opdrachthou-
dende vereniging georganiseerd, derwijze dat de verantwoordelijken van de gedecentrali-
seerde diensten ten overstaan van de raad van bestuur de effectieve beantwoorders zijn 
voor de uitvoering van zijn besluiten, overeenkomstig de procedures geldend binnen de 
Opdrachthoudende vereniging. 
 
 ARTIKEL 3. 
 
 De bijdragen en tarieven worden bepaald op de nominale capaciteit, en worden jaarlijks 
aangepast aan de index van toepassing in de Opdrachthoudende vereniging.  
 In geval van langdurige technische onbeschikbaarheid kan hiermee bij de bijdrage- en 
tariefregeling rekening worden gehouden, voor zover de jaaromzet hierdoor negatief werd 
beïnvloed en dit voor maximum 20 procent. 
 
 OPDRACHT VAN DE PRIVATE DEELNEMER. 
 
 ARTIKEL 4. 
 
 De opdracht van de private deelnemer is het uitvoeren van alle taken tot het realiseren 
van de doelstelling van de Opdrachthoudende vereniging met betrekking tot de activiteit 
compostering in al zijn bedrijvighe(i)d(en).  
 
 De private deelnemer wordt belast met de bedrijfsvoering en de commercialisatie van de 
compostering.  
 Dit betekent dat de private deelnemer belast wordt met het uitvoeren van de beslissingen 
van de raad van bestuur van de Opdrachthoudende vereniging in het kader van de inrich-
ting, de exploitatie en de commercialisatie van de compostering. 
 Hij voert de beslissingen uit binnen de richtlijnen en de delegatie van bevoegdheden van 
de raad van bestuur, zonder aanrekening van kosten en vergoedingen behoudens deze 
voorzien in artikel 10 van onderhavige bijlage.  
 
 In het kader van de hierboven omschreven opdracht, neemt de private deelnemer de no-
dige initiatieven voor onder meer de volgende prestaties :  
 1. De opvolging van alle handelingen voor de verwerking van organische afvalstoffen in 
de installatie van de Opdrachthoudende vereniging. 
 2. Het opvolgen van alle uitvoeringen en rapportering van alle metingen en registraties 
die verplicht, nodig en nuttig zijn in het kader van dit project, de milieu- en de bouwvergun-
ning. 
 3. Het voorbereiden en opvolgen van alle overeenkomsten voor de compostering van or-
ganische afvalstromen van de deelnemers en van derden, met commercialisering van alle 
vrije capaciteiten om een gegarandeerde invulling ervan te verzekeren. 
 4. Het opvolgen van het afvalstoffenbeleid en de afvalstoffenwetgevingen alsook het 
voorstellen van de nodige initiatieven om hieraan met betrekking tot de compostering, bin-
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nen de doelstellingen van de Opdrachthoudende vereniging, opvolging en invulling te ge-
ven. 
 
 Halfjaarlijks legt hij aan de raad van bestuur een verslag voor betreffende de hoger ver-
melde verplichtingen van de afgelopen periode.  
 
 EIGENDOMSRECHTEN 
 
 ARTIKEL 5. 
 
 De Opdrachthoudende vereniging en de private deelnemer zijn eigenares of mede-eige-
nares van alle immateriële activa en van hun materiële dragers van de bedrijvighe(i)d(en) 
compostering.  
 Het gaat hier op niet beperkende wijze om plannen, handboeken, procedures, instruc-
ties, certificaten, meetresultaten, gegevensbestanden, informaticaprogramma's, brevetten 
en octrooien.  
 Deelnemers worden als derden aanzien voor zover zij deze activa niet voor eigen gebrui-
ken aanwenden, en commercialiseren voor doeleinden die niet kaderen binnen het beheer 
van het doel met betrekking tot de compostering van de Opdrachthoudende vereniging.  
 De vervreemding ervan is onderhevig aan de bepaling(en) van besluitvorming van de 
statuten  
 
 De Opdrachthoudende vereniging en de private deelnemer hebben tevens het intellectu-
ele eigendomsrecht op de immateriële activa die zij bij het uitoefenen van hun opdrachten 
ontwikkelen. 
 
 FINANCIEEL BEHEER. 
 
 ARTIKEL 6.  
 
 De uitgaven van de Opdrachthoudende vereniging met betrekking tot de bedrijvigheid 
compostering worden onderverdeeld in drie verschillende categorieën.  
 1. Investeringen.  
 2. Exploitatiekosten.  
    3. Vaste kosten van de Opdrachthoudende vereniging. 
 
 De verrekening van de uitgaven van de Opdrachthoudende vereniging gebeurt volgens 
de modaliteiten die specifiek zijn voor de voormelde uitgavencategorie. 
 
 ARTIKEL 7. INVESTERINGEN. 
 
 Onder investeringen wordt hier verstaan de investeringen in het kader van de grond-
verwerving, de bouw, de inrichting, de infrastructuur en de uitrusting van de compostering, 
inclusief de interne en externe kosten voor de projectvoorbereiding, het projectbeheer en de 
werfopvolging die mede geactiveerd en afgeschreven worden.  
 
 De investeringen gebeuren in opdracht en voor rekening van de Opdrachthoudende ver-
eniging.  



 41 

 De investeringen worden in de regel direct gefinancierd door de Opdrachthoudende ver-
eniging, deels met eigen middelen, deels met vreemde middelen.  
 
 ARTIKEL 8. EXPLOITATIEKOSTEN. 
 
 Exploitatiekosten in de bedrijfstak compostering worden rechtstreeks in de betrokken  
boekhouding van de Opdrachthoudende vereniging opgenomen.  
 Het betreft onder meer kosten van alle onderhouds-, herstellings- en werkingskosten van 
de in artikel 7 opgenomen investeringen en de eigen investeringen in rollend materiaal van 
de Opdrachthoudende vereniging; kosten voor de levering van goederen en diensten door 
derden; verzekeringen; analyses, metingen en keuringen; nutsvoorzieningen; erfpacht; 
andere bedrijfskosten dan personeels- en machinekosten die direct gekoppeld zijn aan de 
exploitatie van de groencompostering en indirecte kosten. 
  
 ARTIKEL 9. VASTE KOSTEN VAN DE OPDRACHTHOUDENDE VERENIGING. 
 
 Rekening houdend met de verdeling van de vaste kosten van de Opdrachthoudende 
vereniging over de verschillende activiteiten, overeenkomstig de door de raad van bestuur 
in redelijkheid vastgelegde verdeelsleutels, wordt het aandeel voor de deelactiviteit 
compostering berekend op de totale omzet.  Het betreft alle kosten die niet direct gekoppeld 
zijn aan de verschillende activiteiten binnen de Opdrachthoudende vereniging.  Deze 
kosten worden gedeeltelijk toegewezen aan de activiteit groencompostering op basis van 
de door de raad van bestuur bepaalde verdeelsleutel.  
 
  
    DRINGENDHEID. 
 
 ARTIKEL 10.  
 
 In geval van hoogdringendheid, bij ontstentenis van richtlijnen en delegatie van be-
voegdheden binnen de raad van bestuur, is de uitvoerder van de exploitatie gemachtigd te 
handelen zonder te wachten op het besluit van de raad van bestuur.  
 In voorkomend geval handelt de private deelnemer dan op eigen verantwoordelijkheid tot 
op het ogenblik dat hij eventueel de goedkeuring van de raad van bestuur verkrijgt.  
 Telkens zal de kwestie binnen de korst mogelijke tijd bij de raad van bestuur aanhangig 
gemaakt worden en zal de hoogdringendheid gerechtvaardigd dienen te worden.  
  
 GESCHILLEN. 
 
     ARTIKEL 11.  
 
 Elk geschil dat tussen de partijen zou kunnen rijzen met betrekking tot de toepassing, de 
uitvoering, de interpretatie van onderhavige bijlage, zal voor advies voor een college van 
deskundigen worden onderworpen.  
 Dit advies moet gemotiveerd worden. 
 De private deelnemer zal een deskundige kiezen.  
 De bestuurders van de Opdrachthoudende vereniging aangeduid op voordracht van de 
groep 'publieke deelnemers' stellen een tweede deskundige aan.  
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 Zo één van de partijen nalaat over te gaan tot de aanduiding van een deskundige binnen 
de maand na de aanvraag, gedaan door de andere partij, dan zal daarin voorzien worden, 
op verzoek van de meest gerede partij, door de voorzitter van de rechtbank van eerste 
aanleg van het rechtsgebied waar de Opdrachthoudende vereniging haar zetel heeft. 
 Worden de twee deskundigen het onder elkaar niet eens, dan mogen zij in ge-
meenschappelijk overleg een derde deskundige kiezen. 
 Bij gebreke van akkoord ter zake zal de aanduiding gebeuren volgens de procedure, om-
schreven in voorgaande alinea van dit artikel.  
 De drie aldus aangestelde deskundigen vormen een college en geven hun advies bij 
meerderheid. 
 Elke partij zal de kosten van haar deskundige dragen.  
 Ingeval een derde deskundige aangeduid wordt, zullen de daarmee verband houdende 
kosten voor de helft door elke partij gedragen worden.” 
 
  
 


