Statuten
De partijen verklaren dat de statuten van de rechtspersoon luiden als volgt :
Hoofdstuk I. Naam, rechtsvorm, zetel, doel, duur en verlenging
Artikel 1
De opdrachthoudende vereniging draagt de naam Digipolis.
Artikel 2
De vereniging is, onverminderd de bepalingen van het wetboek voor de vennootschappen inzake
de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, onderworpen aan de bepalingen
van het Decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur.
Artikel 3
De maatschappelijke zetel van de opdrachthoudende vereniging is gevestigd te 2020 Antwerpen,
Generaal Armstrongweg 1.
Hij kan verplaatst worden krachtens een besluit van de algemene vergadering, genomen volgens
de procedure van de statutenwijzigingen, binnen de beperkingen zoals omschreven in artikel 396
§1 van het Decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur. Dit besluit wordt
bekendgemaakt in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad.
Er worden twee administratieve zetels gevestigd, te 9050 Gent, Bellevue 1en te 2020 Antwerpen,
Generaal Armstrongweg 1.
Artikel 4
De opdrachthoudende vereniging heeft als maatschappelijke doelstelling het beheer, de exploitatie,
de ontwikkeling en de promotie van telematica en zijn toepassingen. De vereniging zal zich blijvend
opstellen als strategisch instrument van elk van haar deelnemers. Ze zal daartoe haar beleid,
strategie en werking afstemmen op deze van de deelnemers.
De deelnemers stellen zich hierbij tot doel om opportuniteiten tot onderlinge synergie op te sporen,
gezamenlijke projecten uit te voeren en gemeenschappelijke telematicadiensten te organiseren, die
voor elk van de individuele deelnemers optimaler zijn op bedrijfseconomisch en functioneel vlak,
dan indien ze door de deelnemers apart zouden georganiseerd worden.
Artikel 5
De vereniging wordt opgericht voor een termijn van achttien jaar, welke aanvangt op de datum
vermeld in de oprichtingsakte.
Artikel 6
§1. Na afloop van voornoemde statutair bepaalde duur kan de vereniging opeenvolgende keren
verlengd worden voor een termijn die telkens niet langer mag zijn dan achttien jaar. Op verzoek
van de gewone meerderheid van het totale aantal deelnemers en op voorwaarde dat dit verzoek
gedragen wordt door een drievierde meerderheid van het aantal deelnemende gemeenten, kan de
laatste algemene vergadering die het verstrijken van de duur voorafgaat, tot de verlenging
beslissen met een drievierde meerderheid van het aantal stemmen. De daartoe strekkende
gemeenteraadsbeslissingen worden bij het verslag van de algemene vergadering gevoegd en zijn
gebaseerd op een onderzoek, eventueel vergelijkend in de mate er zich verschillende
beheersvormen reëel aanbieden.
Uiterlijk negentig kalenderdagen voor de algemene vergadering die beslist over de verlenging
wordt de agenda door de raad van bestuur aan alle deelnemers toegezonden.
De deelnemers die niet wensen te verlengen kunnen daartoe niet verplicht worden en houden op
deel uit te maken van de vereniging op het einde van het jaar waarin tot de verlenging door de
algemene vergadering is beslist. Vooraf leggen zij hun daartoe strekkende beslissing voor die wordt
gevoegd bij het verslag van de algemene vergadering. Ze moeten de door hen aangegane
contractuele verbintenissen naleven, maar zijn voor het overige geen schadevergoeding
verschuldigd. De voorlaatste en de laatste leden van artikel 425 van het Decreet van 22 december
2017 over het lokaal bestuur zijn op hen van toepassing.
Deelnemers die nalaten over de verlenging te beslissen of hun beslissing mee te delen, worden
geacht verder deel uit te maken van de vereniging.

§2. Indien de duur van de vereniging verstrijkt in de loop van het jaar waarin de verkiezingen voor
een algehele vernieuwing van de gemeenteraden worden georganiseerd, wordt over de verlenging
pas beslist in het daaropvolgende jaar, zowel door de betrokken gemeenteraden als door de eerste
algemene vergadering in de loop van dat jaar. Zolang wordt de oorspronkelijke duurtijd verlengd.
Hoofstuk II. Oprichters, toetreding, uittreding en uitsluiting
Artikel 7
De vereniging bestaat uit stichtende deelnemers en desgevallend uit deelnemers die tot de
vereniging toetreden.
De stichtende deelnemers zijn de deelnemers die de vereniging hebben opgericht, met name de
steden Gent en Antwerpen en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn van de steden Gent
en Antwerpen.
De mogelijke toetredende deelnemers zijn de extern verzelfstandigde agentschappen van de
stichtende deelnemers, in zover ze kunnen toetreden krachtens het Decreet van 22 december 2017
over het lokaal bestuur.
Een register van de deelnemers is als bijlage 1 bij deze statuten gevoegd en maakt er deel van uit.
Artikel 8
Alle vragen tot toetreding worden voorgelegd aan de algemene vergadering, welke hierover
beraadslaagt volgens de voorwaarden, bepaald voor het wijzigen van de statuten.
Aan een toetreding of uitbreiding van aansluiting kan geen terugwerkende kracht worden verleend.

Artikel 9
§1. Tijdens de duur waarvoor de vereniging werd opgericht, is geen uittreding mogelijk.
§2. Een deelnemer kan door de algemene vergadering worden uitgesloten wegens behoorlijk
vastgestelde niet-naleving der verbintenissen ten opzichte van de vereniging. De beslissing tot
uitsluiting dient genomen te worden, op gemotiveerd verslag van de raad van bestuur,
beraadslagend volgens de voorwaarden voor het wijzigen van de statuten.
Hoofdstuk III. Maatschappelijk kapitaal – Aandelen – Inbrengen - Rechten en
verbintenissen van de deelnemers
Artikel 10
Het maatschappelijk kapitaal is samengesteld uit ondeelbare aandelen van 6.000 EUR. Het vast
gedeelte van het kapitaal bedraagt 1.800.000 EUR, en is volstort ter belope van één derde. Er is
slechts één soort maatschappelijke aandelen.
De aandelen zijn onoverdraagbaar.
Bij de statuten wordt een register gevoegd waarop iedere deelnemer is vermeld met aanduiding
van de aandelen die hem zijn toegekend.
Hoofdstuk IV. Organen van de opdrachthoudende vereniging
De Algemene Vergadering
Artikel 11
De algemene vergadering is samengesteld uit de vertegenwoordigers van de deelnemers van de
vereniging. De vertegenwoordigers van de gemeenten moeten gemeenteraadslid zijn. Iedere
deelnemer heeft recht op minstens één afgevaardigde.
Iedere deelnemende gemeente heeft recht op één vertegenwoordiger per 200.000 inwoners.
Daarnaast heeft iedere deelnemende gemeente recht op één bijkomende afgevaardigde per schijf
van 100 aandelen.
De vertegenwoordigers in de algemene vergadering van de deelnemende openbare centra voor
maatschappelijk welzijn worden aangeduid door de respectieve ocmw-raden.
Het aantal stemmen in de algemene vergadering is geregeld als volgt:
Als de vereniging enkel bestaat uit de stichtende deelnemers:
•
de beide steden Gent en Antwerpen beschikken elk over 3 stemmen
•
de beide OCMWs van Gent en Antwerpen beschikken elk over 2 stemmen

Als er één of meerdere toetredende deelnemers in de vereniging zijn:
•
het totaal aantal stemmen in de algemene vergadering is een veelvoud van 10, te starten
met 20;
•
het aantal stemmen dat toekomt aan elk van de beide steden is gelijk aan 3/10 van het
totaal aantal stemmen, telkens verminderd met het aantal EVA’s van de betreffende Stad;
•
het aantal stemmen dat toekomt aan elk van de beide OCMW’s is gelijk aan 2/10 van het
totaal aantal stemmen, telkens verminderd met het aantal EVA’s van het betreffende OCMW;
•
de toetredende deelnemers beschikken elk over 1 stem;
•
vanaf het ogenblik dat een stichtend deelnemer, door toetreding van een nieuwe
deelnemer, gelijk of minder stemmen zou hebben dan het totaal aantal stemmen van haar eigen
deelnemende extern verzelfstandigde agentschappen, wordt het totaal aantal stemmen verhoogd
met 10, en volgens bovenstaande regels herverdeeld.

Artikel 12
§1. De algemene vergadering komt minstens tweemaal per jaar samen. In de loop van het eerste
semester komt de algemene vergadering samen om de jaarrekening vast te stellen en kwijting te
verlenen aan de bestuurders en de revisoren
In de loop van het laatste trimester van elke jaar komt een buitengewone algemene vergadering
samen om de te ontwikkelen activiteiten en te volgen strategie voor het volgend boekjaar te
bespreken.
§2. Op eigen initiatief of op verzoek van de commissaris-revisor zal de raad van bestuur de
algemene vergadering in buitengewone zitting bijeenroepen.
Zij moet de algemene vergadering bijeenroepen op verzoek van de deelnemers die samen houder
zijn van tenminste 1/3 van de aandelen en dit binnen de zes weken die volgen op dit verzoek.
§3. De raad van bestuur legt aan de jaarvergadering, die telkens plaatsvindt in de loop van het
eerste werkingsjaar na het jaar waarin verkiezingen voor de algehele hernieuwing van de
gemeenteraden worden georganiseerd een evaluatierapport voor over de werking van de
vereniging. Dat rapport bevat een nieuw ondernemingsplan voor de komende zes jaar of een
gemotiveerd voorstel het samenwerkingsverband te beëindigen met inachtneming van de statutair
bepaalde rechten van de deelnemers. De eerste evaluatieperiode kan korter zijn dan zes jaar, gelet
op de datum van oprichting.
Alle deelnemers ontvangen dit rapport uiterlijk 30 kalenderdagen voor de datum van de
jaarvergadering en bepalen het mandaat van hun vertegenwoordiger.
Artikel 13
De leden van de algemene vergadering ontvangen een oproepingsbrief minstens 30 kalenderdagen
voor de zitting van de algemene vergadering. De agenda wordt inclusief alle bijlagen minstens 30
kalenderdagen voor de zitting van de Algemene Vergadering verzonden aan de leden.
De zittingen van de algemene vergadering zijn openbaar.

Artikel 14
Om geldig te beraadslagen en te beslissen is het aanwezigheidsquorum vastgesteld op de gewone
meerderheid van het aantal statutair bepaalde stemmen in de algemene vergadering, zowel
globaal als in de groep der deelnemende gemeenten. Is het aantal vertegenwoordigde stemmen
onvoldoende om geldig te beraadslagen, wordt binnen een termijn van 30 dagen een nieuwe
algemene vergadering bijeengeroepen die enkel geldig kan beslissen over punten die voor de
tweede maal op de agenda voorkomen. De voor de beslissingen vereiste meerderheid moet steeds
bereikt zijn zowel globaal als in de groep der gemeenten. Deze bepaling geldt niet voor
statutenwijzigingen.
Artikel 15
De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur. Bij
verhindering van de voorzitter wordt de vergadering voorgezeten door diens vervanger.
Artikel 16
De algemene vergadering beschikt over de bevoegdheden die haar door het Decreet van 22
december 2017 over het lokaal bestuur werden toevertrouwd.
De algemene vergadering stelt een code van goed bestuur vast. De code van goed bestuur wordt
meegedeeld aan de toezichthoudende overheid.

Artikel 17
De wijzigingen in de statuten en in de bijlagen worden artikelsgewijs aangebracht door de
algemene vergadering met een drievierde meerderheid, zowel voor het geheel van de geldig
uitgebrachte stemmen, als voor de geldig uitgebrachte stemmen van de vertegenwoordigde
gemeenten, en op voorwaarde dat de gewone meerderheid van het aantal deelnemende
gemeenten haar instemming betuigt.
Uiterlijk negentig kalenderdagen voor de algemene vergadering die de statutenwijzigingen moet
beoordelen, wordt een door de raad van bestuur opgesteld ontwerp aan alle deelnemers
voorgelegd. De beslissingen terzake van hun raden die de oorspronkelijke statuten hebben
goedgekeurd, bepalen het mandaat van de respectieve vertegenwoordigers op de algemene
vergadering en worden bij het verslag gevoegd.
De deelnemers die nalaten binnen de gestelde termijn een beslissing te nemen en voor te leggen,
worden geacht zich te onthouden. De onthouding bepaalt het mandaat van hun vertegenwoordiger
op de algemene vergadering.
Artikel 18
De statutenwijzigingen worden op dezelfde wijze als de oprichtingsakte neergelegd en
bekendgemaakt.
Een volledig gecoördineerde tekst van de statuten wordt neergelegd in de zetel van de
dienstverlenende of opdrachthoudende vereniging, bij de toezichthoudende overheid en in de
gemeentehuizen van elke deelnemende gemeente binnen een termijn van dertig kalenderdagen na
de ontvangst door de dienstverlenende of opdrachthoudende vereniging van het
goedkeuringsbesluit of na het verstrijken van de termijn, bedoeld in de laatste zin van artikel 428,
tweede lid van het Decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur.
Artikel 19
De statutenwijzigingen zijn slechts uitvoerbaar nadat ze zijn goedgekeurd bij besluit van de
Vlaamse regering of door het verstrijken van de termijn voor goedkeuring. Er kan geen
terugwerkende kracht aan verbonden worden die verder reikt dan de eerste januari van het
boekjaar waarin de algemene vergadering de wijzigingen heeft aangebracht.
Er kunnen geen statutenwijzigingen aan de deelnemers worden voorgelegd in de loop van het jaar
waarin verkiezingen voor een algehele vernieuwing van de gemeenteraden worden georganiseerd,
tenzij ingevolge een wettelijke of reglementaire verplichting.
Artikel 20
Het secretariaat van de algemene vergadering stuurt ten laatste 20 kalenderdagen na de zitting de
notulen naar de leden van de algemene vergadering en een overzichtslijst met een beknopte
omschrijving van de besluiten naar de Vlaamse Regering.
Artikel 21
De werkingsmodaliteiten van de algemene vergadering zijn vervat in een bij deze statuten gevoegd
huishoudelijk reglement dat vastgesteld werd bij de oprichting van de opdrachthoudende
vereniging en gewijzigd kan worden door een eenvoudige beslissing van de algemene vergadering.

De Raad van Bestuur
Artikel 22
§1. De raad van bestuur bestaat uit maximum twaalf stemgerechtigde leden.
De algemene vergadering benoemt de leden van de raad van bestuur, op voordracht van de
deelnemers en rekening houdend met de wettelijke onverenigbaarheden.
Maximaal twee derden van de leden is van hetzelfde geslacht.
§2. Aan de vergaderingen van de raad van bestuur wordt deelgenomen door één, rechtstreeks
door één van de deelnemende gemeenten aangeduide afgevaardigde die lid zal zijn met
raadgevende stem.
§3. Betrokken afgevaardigde dient gemeenteraadslid te zijn, verkozen in de voordragende
gemeente op een lijst waarvan geen enkele verkozene deel uitmaakt van het college van
burgemeester en schepenen of aangesteld is als voorzitter van het openbaar centrum voor
maatschappelijk welzijn. Iedere deelnemende gemeente heeft het recht een gemeenteraadslid voor

te dragen, zonder daartoe verplicht te zijn. Minstens één gemeente dient echter een
gemeenteraadslid voor te dragen.
§4. Indien er meerdere deelnemende gemeenten van dit recht gebruik maken, neemt de algemene
vergadering akte van de gemeenteraadsbeslissingen en bepaalt zij de rangorde van de aangeduide
leden met raadgevende stem in afdalende volgorde volgens de omvang van het aantal
maatschappelijke aandelen in het bezit van de aanduidende gemeente. Het eerste aangeduide
gemeenteraadslid volgens deze rangorde woont vanaf dat ogenblik de zittingen van de raad van
bestuur bij.
§5. De duur van het mandaat van het lid met raadgevende stem bedraagt 6 jaar. Bij het
verstrijken van de duur wordt in de vervanging van dit lid voorzien op de wijze bepaald in §4.
§6. De bestuurders benoemd op voordracht van de gemeenten, kunnen zich laten bijstaan door de
deskundigen overeenkomstig de modaliteiten van artikel 435 van het Decreet van 22 december
2017 over het lokaal bestuur.
§7. Iedere bestuurder beschikt over één stem.
Voornoemde bestuurder die werd benoemd overeenkomstig artikel 440 van het Decreet van 22
december 2017 over het lokaal bestuur beschikt enkel over een raadgevende stem.
Artikel 23
Om geldig te beraadslagen en te beslissen is het aanwezigheidsquorum vastgesteld op de gewone
meerderheid van het aantal statutair bepaalde stemmen in de raad van bestuur, zowel globaal als
in de groep der deelnemende gemeenten.
Is het aantal vertegenwoordigde stemmen onvoldoende om geldig te beraadslagen, wordt binnen
een termijn van 30 dagen een nieuwe raad van bestuur bijeengeroepen die enkel geldig kan
beslissen over punten die voor de tweede maal op de agenda voorkomen. De voor de beslissingen
vereiste meerderheid moet steeds bereikt zijn zowel globaal als in de groep der gemeenten.
Artikel 24
Het voorzitterschap en vice-voorzitterschap van de raad van bestuur wordt steeds toevertrouwd
aan en effectief uitgeoefend door een op voordracht van de deelnemende gemeenten benoemd lid
van het orgaan, dat tevens gemeenteraadslid is of burgemeester of schepen van een aangesloten
gemeente. De voorzitter, de vice-voorzitter en de secretaris worden gekozen bij gewone
meerderheid van de aanwezige bestuurders. Elke 6 jaar wordt er een nieuwe voorzitter, vicevoorzitter en secretaris gekozen. De voorzitter en vice-voorzitter kunnen geen bestuurders zijn die
door dezelfde deelnemende gemeente zijn aangeduid.
Bij afwezigheid van de voorzitter en de vice-voorzitter, duiden de aanwezige bestuurders bij
gewone meerderheid een interim-voorzitter aan voor de betreffende vergadering.
Artikel 25
De vereniging beschikt over een secretaris, belast met de uitvoering van de taken hem opgelegd
door de raad van bestuur.
De secretaris wordt aangeduid door de raad van bestuur..
De raad van bestuur bepaalt de vergoeding verbonden aan de functie van secretaris.
De secretaris wordt aangesteld buiten de raad van bestuur.
Artikel 26
De bestuurders ontvangen een oproepingsbrief minstens 8 kalenderdagen voor de zitting van de
raad van bestuur.
De agenda wordt inclusief alle bijlagen minstens 8 kalenderdagen voor de zitting van de raad van
bestuur verzonden aan de bestuurders.

Artikel 27
De leden van de raad van bestuur kunnen zich laten vertegenwoordigen voor één welbepaalde
vergadering van de Raad van Bestuur door een ander lid van de raad van bestuur indien deze
drager is van een regelmatige volmacht. De volmachtgever en de volmachtdrager moeten tot
dezelfde categorie van deelnemers behoren. Niemand kan drager zijn van meer dan één volmacht.
Artikel 28
§1. Alle mandatarissen binnen de raad van bestuur, ook de leden met raadgevende stem, zijn van
rechtswege ontslagnemend bij verlies van hun openbaar mandaat, uitgezonderd in geval van
algehele vernieuwing van de gemeenteraden. In dat geval moet binnen de eerste drie maanden
van het jaar volgend op dat van de verkiezingen, een algemene vergadering worden

bijeengeroepen waarbij tot een algehele vervanging van de raad van bestuur wordt overgegaan,
voor zover de raden van de deelnemende besturen die de voordracht moeten doen, reeds in hun
nieuwe samenstelling vergaderd hebben. Is dat niet het geval, dan worden de betrokken nieuwe
bestuurders benoemd door de jaarvergadering van de algemene vergadering, die tevens kwijting
verleent aan de bestuurders die het voorgaande boekjaar in functie waren en die tot dan
overeenkomstig het gemeen recht verantwoordelijk blijven voor de vervulling van de taak die hun
is opgedragen en aansprakelijk zijn zonder hoofdelijkheid voor de tekortkomingen in de normale
uitoefening van hun bestuur..
§2. Ingeval van overlijden of ontslag van een bestuurder, voorziet de raad van bestuur in zijn
vervanging op voordracht van de deelnemer die hij vertegenwoordigde.
De plaatsvervanger blijft in functie tot de volgende algemene vergadering.
Deze laatste voorziet in de definitieve vervanging. De aldus benoemde bestuurder beëindigt het
mandaat van de overleden of ontslaggevende bestuurder, die hij vervangt.
§3. Bij verlies van het mandaat van het lid met raadgevende stem voor het verstrijken van de
termijn bepaald in artikel 22 §5, heeft de gemeente die de oorspronkelijke aanduiding heeft
verricht het recht onmiddellijk in de vervanging te voorzien bij gemeenteraadsbeslissing. Het aldus
aangeduide lid wordt opgenomen in de eerstvolgende raad van bestuur en voltooit het mandaat
van zijn voorganger.
Artikel 29
De bestuurders zijn niet persoonlijk gebonden door de verbintenissen van de dienstverlenende of
opdrachthoudende vereniging. De bestuurders zijn overeenkomstig het gemeen recht
verantwoordelijk voor de vervulling van de taak die hun is opgedragen en zijn aansprakelijk zonder
hoofdelijkheid voor de tekortkomingen in de normale uitoefening van hun bestuur.
Artikel 30
§1. De raad van bestuur beschikt over de meest uitgebreide bevoegdheden tot het verrichten van
alle daden van beheer of beschikking die de vereniging aanbelangen. Zijn bevoegdheid strekt zich
uit over al wat niet door voornoemd decreet aan de algemene vergadering wordt voorbehouden.
§2. De raad van bestuur benoemt en ontslaat het personeel. Hij bepaalt zijn statuut en zijn
bezoldigingsregeling.
De raad van bestuur is bevoegd voor alle personeelsaangelegenheden, maar kan al wat betrekking
heeft op de uitvoering van het administratief en geldelijk statuut en het arbeidsreglement, in het
kader van het individuele personeelsbeheer, verder delegeren.
Artikel 31
§1. De besluiten van de raad van bestuur worden genotuleerd in een daartoe bijgehouden register.
Zij worden ondertekend door de voorzitter en de secretaris. Eensluidende kopieën ervan worden
aan de leden van de raad van bestuur toegestuurd en een overzichtslijst met een beknopte
omschrijving van de besluiten naar de Vlaamse Regering toegestuurd.
§2. De gedetailleerde notulen met bijgevoegd het stemgedrag van de individuele leden en alle
documenten waarnaar in de notulen verwezen wordt, liggen ter inzage van de gemeenteraadsleden
op het secretariaat van de aangesloten gemeenten.
§3. De vergaderingen van de raad van bestuur zijn niet openbaar.
§4. De op voordracht van de deelnemende gemeenten benoemde bestuurders brengen tweemaal
per jaar tijdens een openbare vergadering van de gemeenteraad die hen heeft voorgedragen;
verslag uit over de uitoefening van hun mandaat en verstrekken toelichting bij het beleid van de
opdrachthoudende vereniging.
§5. De overzichtslijsten van de genomen besluiten, met een beknopte omschrijving, moeten binnen
de 10 dagen na de vergadering op de website van de vereniging worden gepubliceerd.
Artikel 32
De werkingsmodaliteiten van de raad van bestuur zijn vervat in een bij deze statuten gevoegd
huishoudelijk reglement dat vastgesteld werd bij de oprichting van de opdrachthoudende
vereniging en gewijzigd kan worden door een eenvoudige beslissing van de raad van bestuur.

Commissaris-revisor
Artikel 33
De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de
verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt uitgeoefend door één commissaris.
Deze wordt benoemd door de algemene vergadering onder de leden van het Instituut der
Bedrijfsrevisoren. Hij is onderworpen aan de wettelijke en reglementaire bepalingen die zijn ambt
en zijn bevoegdheid regelen.
Hoofdstuk V. Boekjaar-Jaarrekeningen-Verdeling resultaat
Artikel 34
§1. Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december.
De boekhouding wordt gevoerd overeenkomstig de wetgeving op de boekhouding van de
ondernemingen en met naleving van de richtlijnen die de overheid uitvaardigt met betrekking tot
de boekhoudkundige verrichtingen.
§2. De jaarrekeningen worden vastgesteld door de algemene vergadering in de loop van het eerste
semester van het volgende boekjaar aan de hand van het verslag van de raad van bestuur en het
verslag van de revisor. Samen met de uitnodiging worden deze documenten ter beschikking
gesteld van de deelnemende gemeenten, die het mandaat van hun afgevaardigde terzake bepalen.
De algemene vergadering verleent terzelfder tijd kwijting aan de bestuurders en de revisoren.
Indien de jaarrekeningen niet worden vastgesteld, zoals hiervoor vermeld, dan wordt er binnen een
termijn van negentig kalenderdagen een nieuwe algemene vergadering bijeengeroepen waaraan de
gewijzigde rekeningen, met naleving van voornoemde procedure, worden voorgelegd.
De jaarrekeningen worden, binnen een termijn van dertig kalenderdagen na hun vaststelling door
de algemene vergadering, door de bestuurders neergelegd bij de Nationale Bank van België, met
vermelding dat ze nog onderworpen zijn aan het administratief toezicht.
Binnen een termijn van dertig kalenderdagen wordt de Nationale Bank van België op de hoogte
gebracht van het verstrijken van de in het voorgaande lid bepaalde termijn.
Artikel 35
Wanneer tengevolge van geleden verlies het netto-actief van de vereniging gedaald is tot minder
dan de helft van het vast gedeelte van het kapitaal, moet de algemene vergadering bijeenkomen
binnen een termijn van ten hoogste zestig kalenderdagen nadat het verlies is vastgesteld om te
beraadslagen en te beslissen over een door de raad van bestuur opgesteld saneringsplan.
De raad van bestuur verantwoordt zijn voorstellen in dit saneringsplan dat uiterlijk drie weken voor
de algemene vergadering aan alle deelnemers en aan de toezichthoudende overheid wordt
voorgelegd, samen met de oproepingsbrief en alle bijbehorende documenten waaruit de noodzaak
van het saneringsplan blijkt.
De algemene vergadering beslist onder de voorwaarden bepaald in artikel 427 van het Decreet van
22 december over het lokaal bestuur.
Artikel 36
Het resultaat is het verschil tussen enerzijds het totaal van alle opbrengsten en anderzijds het
totaal van alle rechtstreekse en onrechtstreekse kosten en lasten waartoe de activiteiten van de
vereniging aanleiding geven.
Het resultaat zal als volgt worden verdeeld:
1. aanzuivering van de gecumuleerde verliezen;
2. 5% aan de wettelijke reserve tot een bedrag van 10% van het maatschappelijk kapitaal wordt
bereikt;
3. terbeschikkingstelling aan de vereniging van het saldo, op de wijze zoals bepaald door de
algemene vergadering op voorstel van de raad van bestuur, met dien verstande dat het saldo
onder geen beding als dividend (of onder enige andere vorm van uitkering) aan de deelnemers
kan worden uitgekeerd.

Hoofdstuk VI. Ontbinding – Vereffeningssaldo
Artikel 37
Op verzoek van drievierde van het aantal deelnemende gemeenten, en aan de hand van de
daartoe strekkende gemeenteraadsbeslissingen, kan de algemene vergadering met een drievierde
meerderheid van het aantal stemmen tot de vervroegde ontbinding van de vereniging beslissen.
Bij ontbinding krachtens het voorgaande lid of door het verstrijken van de statutair bepaalde duur
die niet verlengd wordt, wijst de algemene vergadering die de ontbinding vaststelt, de vereffenaars
aan op dezelfde wijze als bepaald is voor de bestuurders.
Een beperkt college van vereffenaars kan samengesteld worden. Alle andere organen vervallen op
het ogenblik van de ontbinding.
De vereffenaars beschikken over de bevoegdheden zoals voorzien in artikel 183 e.v. van het
Wetboek van vennootschappen.
Het voltallige personeel van de vereniging wordt overgenomen, hetzij door de deelnemers, hetzij
eventueel door de overnemers van de activiteit, in verhouding tot de kapitaalinbreng of
overeenkomstig de onderling bereikte akkoorden, en zonder dat de personeelsleden door deze
plicht tot overname gebonden zijn.
De nieuwe werkgever waarborgt de rechten die de vereniging op het ogenblik van haar ontbinding,
hetzij statutair, hetzij contractueel voor de werknemers vastgesteld had. Het door een gemeente
overgenomen personeel komt, met behoud van zijn geldelijk statuut, terecht in een
overgangskader dat geen invloed heeft op de personeelsformatie en uitdovend is.
De gemeenten hebben een recht van voorkeur op overneming van de op hun grondgebied gelegen
installaties tegen boekwaarde.
Artikel 38
Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening zal het netto-actief worden
verdeeld onder de deelnemers, na terugbetaling van het kapitaal, pro rata de som van de door de
deelnemers gedane bijdragen in de werking van de vereniging.

Bijlage 1 bij de statuten
Register van de deelnemers
Deelnemers
Stad Antwerpen
Stad Gent
OCMW Antwerpen
OCMW Gent
AG Stedelijk Onderwijs Antwerpen
AG Kinderopvang Antwerpen
Zorgbedrijf Antwerpen
AG Stadsontwikkelingsbedrijf Gent
AG Vespa
Hulpverleningszone Antwerpen 1
Brandweer
Hulpverleningszone Centrum Gent
Brandweer

Toegekende aandelen
100
200
Geen
Geen
Geen
Geen
Geen
Geen
Geen
Geen
Geen

