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Geachte deelnemer,
De raad van bestuur van de Vereniging heeft het genoegen u huidige toelichting bij de voorgestelde
statutenwijziging voor te stellen.
In een eerste deel zal de raad van bestuur toelichten waarom aan de algemene vergadering van de
Vereniging zal worden voorgelegd de statuten te wijzigen. In het tweede deel worden de voorgestelde
wijzigingen met een algemene draagwijdte toegelicht. In een derde en laatste deel volgt vervolgens een
artikelsgewijze commentaar van de overige wijzigingen.
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AANLEIDING VOOR DE STATUTENWIJZIGING

De aanleiding voor de raad van bestuur om deze statutenwijziging aan de algemene vergadering voor te
leggen, volgt in eerste instantie uit een wijziging van het wettelijk kader waaraan de Vereniging
onderworpen is.
Op 22 december 2017 werd het Decreet over het lokaal bestuur goedgekeurd (hierna: DLB), hetgeen per
1 januari 2019 in werking is getreden. De raad van bestuur van de Vereniging acht het nuttig om de
statuten van de Vereniging in overeenstemming te brengen met de wijzigingen die het DLB doorvoert
ten opzichte van het decreet van 4 juli 2001 betreffende de intergemeentelijke samenwerking.
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In het verlengde daarvan licht de raad van bestuur van de Vereniging eveneens toe dat op 28 februari
2019 door de federale wetgever het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV) is
goedgekeurd. Subsidiair verwijst het DLB voor de op de Vereniging toepasselijke wetgeving momenteel
naar de regels met betrekking tot de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (artikel
397, lid 3 DLB). Naar alle waarschijnlijkheid zal het WVV ook een invloed hebben op het DLB en de
statuten van de Vereniging. In dat verband stelt de raad van bestuur vast dat (i) voor de Vereniging er
geen opt-in mogelijkheid is voor 1 januari 2020 zoals die er wel is voor vennootschappen onder volledige
toepassing van het gemene vennootschapsrecht, en (ii) dat er nog onduidelijkheid is over de manier
waarop het DLB met het gewijzigde vennootschapsrecht zal omgaan. Omwille van deze laatste
vaststelling is de raad van bestuur van mening dat het vooralsnog niet opportuun is aanpassingen in die
zin door te voeren en voorlopig een eerder afwachtende houding aan te nemen.
Verder stelt de raad van bestuur voor de manier waarop de activiteiten van de Vereniging zijn
vormgegeven, te gaan vereenvoudigen.
In dat verband licht de raad van bestuur toe dat de Vereniging op vandaag niet minder dan 13
verschillende aandelencategorieën kent, waarbij een overgroot deel van die aandelencategorieën omwille
van uiteenlopende redenen historisch zijn tot stand gekomen. Vandaag blijkt de relevantie van een
veelheid van die categorieën echter beperkt en in sommige gevallen zelfs onbestaande waardoor een
aparte categorie niet (langer) kan worden verantwoord. Voor andere categorieën stelt de raad van bestuur
zich de vraag of één en ander niet eenvoudiger kan worden opgelost. Deze vraag is naar mening van de
raad van bestuur niet onbelangrijk.
De raad van bestuur stelt voor om die reden voor wijzigingen door te voeren aan het aantal
aandelencategorieën van de Vereniging en voor bepaalde categorieën het vergoedingsmechanisme te
gaan vereenvoudigen. Concreet stelt de raad van bestuur voor om de TK-, D²-, DK-, F1- en F3categorieën hetzij in te kantelen in een andere aandelencategorie, hetzij te vereffenen. De wijzigingen
worden verder in detail besproken. De overige aandelencategorieën blijven in hun huidige vorm
behouden.
Daarnaast licht de raad van bestuur toe dat de nominale waarde van bepaalde aandelencategorieën op
vandaag eerder hoog ligt en de raad van bestuur om die reden aan de buitengewone algemene vergadering
eveneens wilt voorleggen om de aandelen te splitsen teneinde hun nominale waarde te verlagen en op die
manier de positie van de deelnemers gedetailleerder te gaan bepalen.
Ten slotte licht de raad van bestuur toe dat zij van dit momentum gebruik wilde maken om meteen ook
een aantal andere wijzigingen door te voeren die naar mening van de raad van bestuur nuttig zijn. Eén en
ander wordt verder in detail besproken in huidige artikelsgewijze toelichting.
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Op basis van het bovenstaande is de raad van bestuur van mening dat de voorgestelde wijzigingen aan
de statuten die hierna in detail worden toegelicht in het belang van de Vereniging zijn.
De voorgestelde wijzigingen werden op hoofdlijnen 22 mei 2019 besproken met de toezichthoudende
overheid. Een tweede bespreking met de toezichthoudende overheid vond plaats op 7 augustus 2019. Het
huidige, finale ontwerp wordt aan de algemene vergadering voorgelegd.
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BEKNOPTE TOELICHTING VAN DE ALGEMENE WIJZIGINGEN

Met de afschaffing van het Decreet Intergemeentelijke Samenwerking en de invoering van het DLB,
moeten natuurlijk de verwijzingen naar de artikelen van het Decreet Intergemeentelijke Samenwerking,
worden gewijzigd. Ook de benaming van het betrokken decreet moet doorheen de statuten worden
aangepast.
In dat verband zijn er ook een heel aantal inhoudelijke materies gewijzigd. De raad van bestuur licht
bijvoorbeeld toe dat als gevolg van de invoering van het DLB het directiecomité werd afgeschaft. Aan
dat directiecomité werd binnen de Vereniging het dagelijks bestuur van deze Vereniging toevertrouwd.
Om die reden dienen de verwijzingen in de statuten naar het directiecomité en het dagelijks bestuur te
worden geschrapt.
In de marge van die wijzigingen stelde de raad van bestuur bovendien vast dat er doorheen de statuten
nog een aantal inconsistenties te bespeuren zijn die naar aanleiding van de laatste statutenwijziging in de
tekst zijn geslopen. De raad van bestuur heeft er in dat verband voor gekozen om deze kleine
inconsistenties thans weg te werken. Zo worden in de statuten vaak de begrippen ‘deelnemer’ en
‘vennoot’ door elkaar gehaald, terwijl de terminologisch correcte benadering die van ‘deelnemer’ is.
Hetzelfde geldt voor de begrippen ‘vereniging’ en ‘intercommunale’, waar de terminologisch correcte
benadering die van ‘vereniging’ is.
Ten slotte stelt de raad van bestuur ook voor wijzigingen aan te brengen aan de aandelencategorieën en
de daaraan verbonden rechten. In het algemeen licht de raad van bestuur toe dat ingevolge een fiscale
ruling de Vereniging niet langer dividenden kon uitkeren om onderworpen te blijven aan de
rechtspersonenbelasting. Op dat moment had de algemene vergadering van de Vereniging reeds besloten
tot uitbetaling van reserves binnen bepaalde aandelencategorieën door middel van de uitkering van een
dividend. Dat dividend was op het moment van die ruling nog niet uitbetaald aan de betrokken
deelnemers en door die fiscale ruling werd die uitbetaling in de praktijk onmogelijk. Bijgevolg diende
een oplossing te worden gezocht. Uiteindelijk werd binnen de Vereniging besloten deze dividenden te
incorporeren in het kapitaal van de Vereniging en daarvoor F2-aandelen uit te keren.
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Deze uitgifte van F2-aandelen had in de praktijk echter een moeilijk te voorzien ongewenst effect.
Aangezien deze aandelen werden uitgegeven aan een lage nominale waarde (en slechts een beperkte
kapitaalinbreng vertegenwoordigen), werd een hoog aantal aandelen uitgegeven. Deze uitgifte leidde tot
een scheeftrekking van de verhoudingen binnen de algemene vergadering (beperkte kapitaalinbreng,
maar veel zeggenschap voor F2-deelnemers), zeker in vergelijking met andere aandelencategorieën
waarvan de aandelen een hogere kapitaalinbreng vertegenwoordigen.
Aangezien de huidige operatie er alleszins mee toe zal leiden dat de nominale waarde van ieder van de
aandelencategorieën zal worden verlaagd ingevolge aandelensplitsing, wilt de raad van bestuur van deze
gelegenheid gebruik maken om via die nieuwe nominale waarden ook het bovenstaande ongewenste
effect recht te trekken.
Concreet is de raad van bestuur van de Vereniging vooreerst de verhoudingen van de verschillende
aandelencategorieën gaan bepalen, waarbij de zeggenschap binnen de algemene vergadering op basis van
de F1- en F2-aandelen werd geneutraliseerd. Daarnaast is de raad van bestuur ook de verhoudingen gaan
bepalen binnen de algemene vergadering op basis van de feitelijke economische inbreng in het kapitaal
van de Vereniging. Op basis van de gemiddeldes van beide cijfers werden vervolgens de nieuwe
nominale waardes bepaald voor de aandelen uitgegeven binnen iedere aandelencategorie, als gevolg
waarvan de verhoudingen binnen de algemene vergadering van de Vereniging opnieuw kunnen worden
‘genormaliseerd’ (te weten: beperking van de zeggenschap van houders F2-aandelen en verhoging
zeggenschap andere aandelencategorieën).
Een overzicht van de verhoudingen op vandaag en de door de raad van bestuur voorgestelde wijzigingen,
gaat als bijlage 1 bij deze artikelsgewijze toelichting.
Indien een artikel slechts algemene wijzigingen bevat die kunnen worden teruggebracht tot een wijziging
van de naam van het toepasselijke decreet of een update van het betrokken artikel, zal dat in het derde
deel zo ook worden gesteld en zal er niet meer in detail op deze wijzigingen worden ingegaan.
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BEKNOPTE TOELICHTING VAN DE WIJZIGINGEN PER ARTIKEL

3.1

Artikel 1: Naam en rechtsvorm

De door de raad van bestuur voorgestelde wijzigingen aan dit artikel betreffen enkel algemene
wijzigingen.
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3.2

Artikel 3: Definities

De door de raad van bestuur voorgestelde wijzigingen aan dit artikel betreffen enkel algemene
wijzigingen.
3.3

Artikel 5: Duur van de opdrachthoudende vereniging

De raad van bestuur stelt voor om in dit artikel te verduidelijken dat de deelnemers die niet wensen deel
te nemen aan de verlenging verplicht personeel dienen over te nemen en zij een voorkeurrecht hebben
voor de overname van de installaties die op hun grondgebied zijn gelegen. Dit vloeit uitdrukkelijk voort
uit het artikel 425, lid 3 DLB en wordt duidelijkheidshalve ook thans in de statuten opgenomen.
3.4

Artikel 6: Deelnemers

Vooreerst wordt voorgesteld aan dit artikel een aantal verduidelijkingen aan te brengen die op vandaag
wel vaststaande praktijk zijn binnen de Vereniging of op basis van de toepasselijke decretale bepalingen
het geval zijn, maar onvoldoende blijken uit de statuten.
Zo stelt de raad van bestuur voor te verduidelijken dat het register als bijlage bij de statuten ook een
verwijzing bevat naar de regio waartoe een deelnemer behoort. Tevens wordt voorgesteld te
verduidelijken dat de raad van bestuur bevoegd is te besluiten tot herschikking van de aandelen.
In dat kader wordt voorgesteld een aantal paragrafen met betrekking tot de toetreding van nieuwe
deelnemers en de aanvaarding van nieuwe deelnemers naar dit artikel te verplaatsen. Volgens de raad
van bestuur zijn deze bepalingen hier meer op hun plaats in vergelijking met waar zij op vandaag in de
statuten van de Vereniging staan opgenomen (huidig artikel 47; nieuw artikel 39).
Verder wordt voorgesteld een beperkte tekstuele wijziging aan te brengen. In plaats van louter te stellen
dat het besluit een statutenwijziging betreft, wordt bijkomend verduidelijkt dat het besluit slechts kan
worden genomen volgens het quorum en de meerderheid vereist voor een statutenwijziging.
Ten slotte worden er nog een aantal algemene wijzigingen aangebracht.
3.5

Artikel 7: Samenstelling van het kapitaal – aandelen

De wijzigingen die worden voorgesteld om in dit artikel aan te brengen, zijn in hoofzaak
vervolgwijzigingen van de inkanteling en afschaffing van bepaalde aandelencategorieën. Deze
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wijzigingen in de aandelencategorieën worden meer in detail toegelicht bij de betrokken artikels zelf. Zie
in dit verband punten 3.7 t.e.m. 3.17.
Daarnaast stelt de raad van bestuur voor om de volgende bepaling uit de statuten te schrappen: “Elk
daarmede overeenstemmend T-aandeel is ten minste tot beloop van één derde volgestort”. Door deze
bepaling wordt statutair verankerd dat de T-aandelen het vaste kapitaal vertegenwoordigen. Vanuit de
vennootschapswetgeving, waarop de bepalingen van het DLB zijn gebaseerd en waarnaar in
overeenstemming met artikel 397, lid 3 DLB dient te worden teruggegrepen, is naar mening van de raad
van bestuur een dergelijke koppeling van aandelen met het vast gedeelte van het kapitaal echter niet
noodzakelijk en in de situatie van de Vereniging ook niet wenselijk.
Tevens wordt voorgesteld een bijkomende vervolgwijziging aan te brengen naar aanleiding van het
voorstel om de aanpassing van het deelnemersregister in haar totaliteit te delegeren aan de raad van
bestuur.
Voor het overige wordt door de raad van bestuur voorgesteld nog een aantal algemene wijzigingen aan
te brengen in de statuten.
3.6

Artikel 8: Overdracht van aandelen

De door de raad van bestuur voorgestelde wijzigingen aan dit artikel betreffen enkel algemene
wijzigingen en vervolgwijzigingen naar aanleiding van wijzigingen die op een andere plaats in deze
artikelsgewijze toelichting nader werden/worden toegelicht.
3.7

Artikel 9: Uitgifte en bepaling van het aantal T-aandelen

De door de raad van bestuur voorgestelde wijzigingen aan dit artikel betreffen in hoofdzaak algemene
wijzigingen.
In het bijzonder verwijst de raad van bestuur naar de toelichting met betrekking de inkanteling en
herverdeling van de aandelencategorieën onder titel 2 van deze artikelsgewijze toelichting. Teneinde het
door de raad van bestuur gewenste resultaat te bereiken, zal de nominale waarde van de T-aandelen
worden verlaagd naar EUR 2,50. Het huidige aantal T-aandelen van iedere deelnemer zal worden
gesplitst en zal daartoe worden vermenigvuldigd met factor 992 (zijnde de huidige nominale waarde
(EUR 2.480) gedeeld door de nieuwe nominale waarde (EUR 2,50)).
De raad van bestuur licht toe dat deze aandelensplitsing logischerwijze ook een invloed heeft op de
toekomstige intekenprijs per T-aandeel en het aantal aandelen dat een deelnemer bij toetreding zal
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verkrijgen ingevolge zijn inbreng. Bovendien benadrukt de raad van bestuur dat deze aandelensplitsing
geen afbreuk doet aan de bestaande rechten van de huidige deelnemers binnen deze aandelencategorie.
Een overzicht van het nieuwe aantal aandelen gaat als bijlage 1 bij huidige artikelsgewijze toelichting.
3.8

Vroegere artikel 10

Het artikel 10 van de huidige statuten heeft betrekking op de uitgifte van TK-aandelen. De raad van
bestuur licht toe dat deze categorie werd gecreëerd om beschikbare reserves die van tijd tot tijd binnen
de toevoer-activiteit werden geboekt, om te zetten in aandelen die dan pro rata het aantal T-aandelen
werden verdeeld.
Uit de praktijk is gebleken dat de laatste jaren geen omzettingen meer plaatsvonden. Bovendien vond die
verdeling van TK-aandelen vandaag reeds plaats overeenkomstig het aantal T-aandelen. Indien er in de
toekomst reserves zouden worden geboekt en vervolgens omgezet in aandelen, zou dat per definitie
gebeuren pro rata het aantal T-aandelen, wat maakt dat deze bepaling strikt genomen overbodig wordt
en kan worden geschrapt.
Bijgevolg is naar mening van de raad van bestuur deze aparte TK-categorie niet meer gerechtvaardigd
en wordt voorgesteld om deze in te kantelen in het aantal T-aandelen.
Teneinde deze inkanteling te vereenvoudigen, wordt eerst de nominale waarde van ieder TK-aandeel
teruggebracht naar EUR 2,50 (zie in dit verband de toelichting onder de titels 2 en 3.7) en worden de
huidige TK-aandelen van iedere deelnemer gesplitst. Daartoe zal het aantal aandelen worden
vermenigvuldigd met factor 2.000 (zijnde de huidige nominale waarde (EUR 5.000) gedeeld door de
nieuwe nominale waarde (EUR 2,50)).
Vervolgens kunnen de TK-aandelen eenvoudig worden ingekanteld in de T-categorie, nu de nominale
waarde van de T- en TK-aandelen gelijk is. Een overzicht van het nieuwe aantal aandelen gaat als bijlage
1 bij huidige artikelsgewijze toelichting.
3.9

Artikel 10: Uitgifte en bepaling van het aantal D-aandelen

De raad van bestuur van de Vereniging licht toe dat de huidige artikelen 11 en 12 van de statuten erop
gericht zijn de vergoeding te bepalen voor het geval een deelnemer zou toetreden tot de Vereniging voor
de distributieactiviteit en de gebruiksrechten op haar distributie-installaties zou inbrengen. Indien de
betrokken deelnemer ook bijkomend zijn eigendomsrechten over de betrokken installaties zou wensen in
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te brengen, voorziet het artikel 13 van de huidige versie van de statuten op welke vergoeding de
deelnemer aanspraak zou kunnen maken.
Uit de praktijk blijkt evenwel dat alle deelnemers naast de gebruiksrechten ook de eigendomsrechten
over hun distributie-installaties hebben ingebracht. Om die reden zal door de raad van bestuur van de
Vereniging verderop in de statuten worden voorgesteld om de D²-categorie in te kantelen in de Dcategorie.
Als gevolg daarvan wordt voorgesteld in het nieuwe artikel 10 wijzigingen aan te brengen met betrekking
tot de vergoeding van de inbreng van de eigendomsrechten door de betrokken deelnemers. Voor het
bepalen van de vergoeding wordt voorgesteld om vanaf heden te vertrekken vanuit de economische
waarde van de betrokken distributie-installaties die zullen worden ingebracht in de Vereniging. Deze
economische waarde zal door de raad van bestuur worden bepaald, welke beslissing zij enkel kan nemen
mits daartoe een bijzondere aanwezigheids- en meerderheidsvereiste wordt gerespecteerd.
De vergoeding zal bestaan uit D-aandelen en een vergoeding in speciën.
Een eerste deel van deze vergoeding zal worden uitgekeerd door middel van de uitgifte van aandelen.
Het mechanisme om het aantal D-aandelen te bepalen blijft ongewijzigd in vergelijking met de huidige
statuten, met dien verstande dat de nominale waarde van de D-aandelen zal worden verlaagd en de nodige
vervolgwijzigingen in dat verband zullen worden aangebracht.
Een tweede deel van de vergoeding betreft een uitbetaling in speciën. Deze wordt bepaald aan de hand
van de economische waarde en na aftrek van de nominale waarde van de D-aandelen die naar aanleiding
van de inbreng werden uitgegeven.
De mogelijkheid voor deelnemers die toetreden voor de toevoeractiviteit en niet voor de
distributieactiviteit om inbreng te doen van een gebruiksrecht op hun wateropslaginfrastructuur tegen een
vergoeding in speciën, werd geschrapt. Deze bepaling is achterhaald en zonder voorwerp geworden.
Aangezien de betrokken deelnemer ook het alleenrecht voor het uitoefenen van de distributieactiviteit op
het grondgebied heeft ingebracht, zal hij bijkomend aanspraak kunnen maken op een vaste vergoeding
(door middel van een storting in cash en een storting in het drinkwaterinfrastructuurfonds) en een
variabele vergoeding (vastgesteld overeenkomstig het huishoudelijk reglement); beide vergoedingen
worden gespreid over de duurtijd van de Vereniging. Deze vergoedingen zijn gelijk aan de vergoedingen
die op vandaag worden betaald voor de D-aandelen ingevolge inbreng van het alleenrecht, maar werd
licht gewijzigd in functie van de afschaffing van de D²-categorie en de inkanteling van de DK-categorie
in de D-categorie.
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In het verlengde daarvan wordt toegelicht om in dit artikel eveneens de modaliteiten op te nemen met
betrekking tot de uitgifte van bijkomende D-aandelen.
Met betrekking tot de wijziging van de nominale waarde van de D-aandelen, verwijst de raad van bestuur
naar de toelichting met betrekking de inkanteling en herverdeling van de aandelencategorieën onder titel
2 van deze artikelsgewijze toelichting. Teneinde het door de raad van bestuur gewenste resultaat te
bereiken, zal de nominale waarde van de D-aandelen worden verlaagd naar EUR 25. Het huidige aantal
D-aandelen van iedere deelnemer zal worden gesplitst en zal daartoe worden vermenigvuldigd met factor
4.749 (zijnde de huidige nominale waarde (EUR 118.725) gedeeld door de nieuwe nominale waarde
(EUR 25)).
De raad van bestuur licht toe dat deze aandelensplitsing logischerwijze ook een invloed heeft op de
toekomstige intekenprijs per D-aandeel en het aantal aandelen dat een deelnemer bij toetreding zal
verkrijgen ingevolge zijn inbreng. Daarnaast zal ook de hoogte van de vaste periodieke vergoedingen per
aandeel als gevolg van de aandelensplitsing worden aangepast. Bovendien benadrukt de raad van bestuur
dat deze aandelensplitsing geen afbreuk doet aan de bestaande rechten van de huidige deelnemers binnen
deze aandelencategorie.
Een overzicht van het nieuwe aantal aandelen gaat als bijlage 1 bij huidige artikelsgewijze toelichting.
Met betrekking tot de maandelijkse vergoeding ten belope van EUR 0,1227 per aandeel die aan de Daandeelhouders wordt uitgekeerd, wordt bijkomend nog voorgesteld om de betalingsmodaliteiten uit de
statuten te schrappen. Uit de praktijk blijkt dat geen gebruik wordt gemaakt van de
kapitalisatiemogelijkheid van de vergoedingen. Bovendien wordt op die manier aan de raad van bestuur
bijkomende flexibiliteit geboden om de betalingsmodaliteiten samen met de betrokken deelnemer vast te
leggen in functie van de specifieke omstandigheden.
Voor het overige worden de bepalingen hernomen en wordt voorgesteld nog een aantal meer algemene
wijzigingen in de statuten aan te brengen.
Ten slotte licht de raad van bestuur toe dat zij door de herschikking van het vergoedingsmechanisme de
DK-aandelen wenst in te kantelen in de D-aandelen en de D²-aandelen wenst af te schaffen. Op die manier
wenst de raad van bestuur een eengemaakte Distributieactiviteit te creëren binnen de Vereniging, hetgeen
bijdraagt tot de beoogde vereenvoudiging binnen de kapitaalstructuur van de Vereniging.
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3.10

Huidige artikel 12

De raad van bestuur stelt voor om deze bepalingen betreffende de uitgifte van bijkomende D-aandelen
in te kantelen in het artikel 10 van de statuten.
Zie in dit verband punt 3.9.
3.11

Huidige artikel 13

De raad van bestuur stelt voor om de D²-aandelen en de bepalingen die betrekking hebben op dit soort
aandelen af te schaffen. De raad van bestuur licht toe dat alle deelnemers zowel de gebruiks- als de
eigendomsrechten over hun installaties hebben ingebracht (zie in dit verband punt 3.9). Bovendien licht
de raad van bestuur toe dat deze aandelen geen inbreng vertegenwoordigen.
3.12

Huidige artikel 14

Deze bepaling regelt de uitgifte van DK-aandelen, welke categorie werd gecreëerd voor de omzetting
van beschikbare reserves binnen de D-categorie. Ook hier wordt (naar analogie met wat onder punt 3.8
reeds werd gesteld) toegelicht dat de loutere omzetting van reserves geen alternatieve aandelencategorie
rechtvaardigt en dat om die reden wordt voorgesteld de DK-aandelen in te kantelen in de D-categorie.
Teneinde deze inkanteling te vereenvoudigen, wordt eerst de nominale waarde van ieder DK-aandeel
teruggebracht naar EUR 25 (zie in dit verband de toelichting onder de titels 2 en 3.9) en worden de
huidige DK-aandelen van iedere deelnemer gesplitst. Daartoe zal het aantal aandelen worden
vermenigvuldigd met factor 60 (zijnde de huidige nominale waarde (EUR 1.500) gedeeld door de nieuwe
nominale waarde (EUR 25)).
Vervolgens kunnen de DK-aandelen eenvoudig worden ingekanteld in de D-categorie, nu zij beide een
gelijke nominale waarde hebben. Een overzicht van het nieuwe aantal aandelen gaat als bijlage 1 bij
huidige artikelsgewijze toelichting.
3.13

Artikel 11: Uitgifte van en bepaling van het aantal Z-aandelen

De raad van bestuur verwijst naar de toelichting met betrekking de inkanteling en herverdeling van de
aandelencategorieën onder titel 2 van deze artikelsgewijze toelichting. Teneinde het door de raad van
bestuur gewenste resultaat te bereiken, zal de nominale waarde van de Z-aandelen worden verlaagd naar
EUR 75. Het huidige aantal Z-aandelen van iedere deelnemer zal worden gesplitst en zal daartoe worden
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vermenigvuldigd met factor 11.500 (zijnde de huidige nominale waarde (EUR 862.500) gedeeld door de
nieuwe nominale waarde (EUR 75)).
De raad van bestuur licht toe dat deze aandelensplitsing logischerwijze ook een invloed heeft op de
toekomstige intekenprijs per Z-aandeel en het aantal aandelen dat een deelnemer bij toetreding zal
verkrijgen ingevolge zijn inbreng. Bovendien benadrukt de raad van bestuur dat deze aandelensplitsing
geen afbreuk doet aan de bestaande rechten van de huidige deelnemers binnen deze aandelencategorie.
Een overzicht van het nieuwe aantal aandelen gaat als bijlage 1 bij huidige artikelsgewijze toelichting.
Met betrekking tot de vergoeding in speciën die aan de Z-aandeelhouders wordt uitgekeerd, wordt ten
slotte nog voorgesteld om de betalingsmodaliteiten uit de statuten te schrappen en een eerder algemene
omschrijving op te nemen om zo deze bepaling verder te vereenvoudigen. Bovendien wordt op die manier
aan de raad van bestuur bijkomende flexibiliteit geboden om de betalingsmodaliteiten samen met de
betrokken deelnemer vast te leggen in functie van de specifieke omstandigheden. Voor de goede orde en
voor zoveel als nodig verduidelijkt de raad van bestuur dat deze wijzigingen geen afbreuk doen aan de
bestaande uitbetalingsregelingen zoals die werden overeengekomen met de deelnemers die reeds zijn
toegetreden tot de Z-sector.
3.14

Artikel 12: Uitgifte en bepaling van het aantal Z²-aandelen

De door de raad van bestuur voorgestelde wijzigingen aan dit artikel betreffen enkel algemene
wijzigingen.
3.15

Artikel 13: Uitgifte van en bepaling van het aantal S- en SK-aandelen

De door de raad van bestuur voorgestelde wijzigingen aan dit artikel betreffen in hoofdzaak algemene
wijzigingen.
Daarnaast verwijst de raad van bestuur naar de toelichting met betrekking de inkanteling en herverdeling
van de aandelencategorieën onder titel 2 van deze artikelsgewijze toelichting. Teneinde het door de raad
van bestuur gewenste resultaat te bereiken, zal de nominale waarde van de S- en SK-aandelen worden
verlaagd naar EUR 50.
Het huidige aantal S-aandelen van iedere deelnemer zal worden gesplitst en zal daartoe worden
vermenigvuldigd met factor 3.600 (zijnde de huidige nominale waarde (EUR 180.000) gedeeld door de
nieuwe nominale waarde (EUR 50)).
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Het huidige aantal SK-aandelen van iedere deelnemer zal worden gesplitst en zal daartoe worden
vermenigvuldigd met factor 50 (zijnde de huidige nominale waarde (EUR 2.500) gedeeld door de nieuwe
nominale waarde (EUR 50)).
De raad van bestuur licht toe dat deze aandelensplitsing logischerwijze ook een invloed heeft op de
toekomstige intekenprijs per S- resp. SK-aandeel en het aantal aandelen dat een deelnemer bij toetreding
zal verkrijgen ingevolge zijn inbreng. Bovendien benadrukt de raad van bestuur dat deze
aandelensplitsing geen afbreuk doet aan de bestaande rechten van de huidige deelnemers binnen deze
aandelencategorie.
Een overzicht van het nieuwe aantal aandelen gaat als bijlage 1 bij huidige artikelsgewijze toelichting.
3.16

Artikel 14: Uitgifte van en bepaling van het aantal V-aandelen

De door de raad van bestuur voorgestelde wijzigingen aan dit artikel betreffen voornamelijk algemene
wijzigingen.
In het bijzonder verwijst de raad van bestuur naar de toelichting met betrekking de inkanteling en
herverdeling van de aandelencategorieën onder titel 2 van deze artikelsgewijze toelichting. Teneinde het
door de raad van bestuur gewenste resultaat te bereiken, zal de nominale waarde van de V-aandelen
worden verlaagd naar EUR 25. Het huidige aantal V-aandelen van iedere deelnemer zal worden gesplitst
en zal daartoe worden vermenigvuldigd met factor 80 (zijnde de huidige nominale waarde (EUR 2.000)
gedeeld door de nieuwe nominale waarde (EUR 25)).
Een overzicht van het nieuwe aantal aandelen gaat als bijlage 1 bij huidige artikelsgewijze toelichting.
3.17

Artikel 15: Uitgifte en bepaling van het aantal F-aandelen

De raad van bestuur licht toe dat deze bepaling betrekking heeft op de financieringsactiviteit van de
Vereniging. Deze activiteit wordt op vandaag opgesplitst in de volgende 3 subcategorieën.
Met het oog op een verdere vereenvoudiging van de aandelencategorieën die op vandaag bestaan in de
Vereniging, wordt met betrekking tot de financieringsactiviteit voorgesteld om:
1. de inbreng die wordt vertegenwoordigd door F1-aandelen aan de betrokken deelnemers terug te
betalen en vervolgens over te gaan tot schrapping van de F1-subsector; en
2. de F3-subsector te schrappen.
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Als gevolg daarvan zal de benaming van de huidige F2-aandelen worden herdoopt in ‘F-aandelen’.
Omwille van het feit dat de Vereniging is onderworpen aan de rechtspersonenbelasting en zij dat in de
toekomst ook wenst te blijven, kan de Vereniging niet overgaan tot uitkering van de F2-subsector en
daaropvolgende afschaffing van die subsector. Om die reden wordt voorgesteld om de
financieringsactiviteit van de Vereniging, net als de wegenisactiviteit op vandaag, uitdovend te maken
(zie in dit verband eveneens punt 3.19). Dit houdt meer concreet in dat er geen nieuwe deelnemers kunnen
toetreden tot deze activiteit.
In tegenstelling tot hetgeen het geval is voor de andere aandelencategorieën, wordt de nominale waarde
van de F-aandelen niet gewijzigd.
3.18

Artikel 16: Inbreng van de met de gebruiksrechten gepaard gaande rechten m.b.t. de
distributieactiviteit, de zuiveringsactiviteit, de wegenisactiviteit en de activiteit secundaire
diensten

De door de raad van bestuur voorgestelde wijzigingen aan dit artikel betreffen enkel algemene
wijzigingen.
3.19

Artikel 17: Verdere bepalingen inzake wijzigingen in het deelnemersbestand en in het
kapitaal

In dit artikel wordt vandaag voorzien in de mogelijkheid voor de deelnemers van de Vereniging om
terugnemingen te doen op hun F2- en F3-aandelen.
De raad van bestuur is van mening dat het nuttig is om deze terugnemingsmogelijkheid uit te breiden
naar V-aandelen, gelet op het uitdovend karakter van deze activiteit. Tevens acht de raad van bestuur van
de Vereniging het nuttig om deze mogelijkheid eveneens uit te breiden naar S-aandelen. De
aandelencategorie F3 werd afgeschaft en kan om die reden uit deze bepaling worden geschrapt.
Tevens wordt voorgesteld om terugnemingen slechts mogelijk te maken dan nadat de raad van bestuur
zich daarmee akkoord heeft verklaard om op die manier in een vorm van controlemechanisme te voorzien
en te vermijden dat door die terugnemingen schade wordt berokkend aan de Vereniging (vb.: doordat zij
over onvoldoende cash beschikt).
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3.20

Artikel 18: Kapitaalsverhoging en kapitaalsvermindering

In deze bepaling wordt op vandaag ten overvloede bepaald dat geen wijziging van de statuten vereist is
voor de verhoging of vermindering van het kapitaal. Er wordt voorgesteld die bepaling te schrappen,
aangezien zij naar mening van de raad van bestuur niets toevoegt aan dit artikel.
3.21

Artikel 19: Samenstelling

De raad van bestuur stelt voor om deze bepaling in overeenstemming te brengen met het DLB. Zo kan
de raad van bestuur van een opdrachthoudende vereniging slechts uit maximaal 15 leden bestaan en kan
maximaal 2/3e van haar leden van hetzelfde geslacht zijn. Tevens wordt verduidelijkt dat de algemene
vergadering op voordracht van de raad van bestuur zelf onafhankelijke leden kan aanstellen als
stemgerechtigde leden.
Er wordt eveneens voorgesteld te bepalen dat een bestuurder of een door de raad van bestuur
gemandateerde tot tweemaal toe per jaar bij de deelnemer uitleg komt verschaffen over de Vereniging
en het door de raad van bestuur gevoerde beleid. Op deze manier wordt een terugkoppeling naar de
deelnemers verzekerd. De voorgestelde wijziging betreft in wezen een statutaire verankering van het
artikel 441 DLB.
Er wordt voorgesteld de bepaling te verwijderen waarin is bepaald dat indien een voorgedragen
kandidaat-bestuurder niet de vereiste meerderheid haalt, er een nieuwe kandidaat moet worden
voorgedragen die dan als waarnemer kan deelnemen aan de vergaderingen van de raad van bestuur. Op
basis van het Decreet Intergemeentelijke Samenwerking gold dit als een verplichte regel; in het Decreet
Lokaal Bestuur werd dit evenwel niet hernomen. Aldus wordt voorgesteld deze bepalingen ook in de
statuten te schrappen.
Ten slotte wordt voorgesteld nog een aantal algemene en meer tekstuele wijzigingen door te voeren.
3.22

Artikel 21: Vacante mandaten

De statuten voorzien op vandaag in een coöptatiemogelijkheid voor de raad van bestuur. Indien om één
of andere reden een bestuurder wegvalt uit de Vereniging, dan is de raad van bestuur bevoegd om in zijn
vervanging te voorzien, waarna de algemene vergadering tijdens de eerstvolgende algemene vergadering
overgaat tot definitieve benoeming.
Er wordt voorgesteld te voorzien dat de raad van bestuur bij het wegvallen van een bestuurder in die
nieuwe samenstelling geldig kan blijven beraadslagen en besluiten tot op het moment dat in zijn
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vervanging is voorzien. Het komt dan toe aan de algemene vergadering om tijdens haar eerstvolgende
vergadering een nieuwe bestuurder te gaan benoemen die dan de termijn van de weggevallen bestuurder
uitzit.
Ten slotte wordt voorgesteld nog een aantal algemene en meer tekstuele wijzigingen door te voeren.
3.23

Artikel 23: Voorzitterschap en secretariaat van de vergadering

Er wordt verwezen naar de algemene toelichting rond de afschaffing van het directiecomité en het
dagelijks bestuur binnen de Vereniging. De aan dit artikel voorgestelde wijzigingen betreffen bijgevolg
enkel algemene wijzigingen.
3.24

Artikel 24: Tijdelijke waarneming van het voorzitterschap

De door de raad van bestuur voorgestelde wijzigingen aan dit artikel betreffen enkel algemene
wijzigingen.
3.25

Artikel 26: Bevoegdheden en aansprakelijkheid van de raad van bestuur

Vooreerst wordt voorgesteld bijkomend te verduidelijken dat de externe vertegenwoordigingsbevoegdheid betrekking heeft op de onderhandse en de authentieke aktes en de rechtsvorderingen, met
inbegrip van de Raad van State, zowel als eiseres als verweerster. Op die manier wordt enige toekomstige
discussie in dit verband vermeden.
Daarnaast stelt de raad van bestuur voor om nog een aantal algemene wijzigingen aan de statuten aan te
brengen.
Ten slotte wordt eveneens voorgesteld om de bewoordingen inzake het personeel volledig af te stemmen
op hetgeen vandaag is bepaald in het DLB (zie in dit verband artikel 458, §1., lid 3 DLB). Ook wat het
bepalen van de tarieven betreft, stelt de raad van bestuur voor de bewoordingen van de machtiging af te
stemmen op de tekst van het DLB (zie in dit verband artikel 450, lid 2 DLB).
3.26

Artikel 27: Samenroeping van de raad van bestuur

De door de raad van bestuur voorgestelde wijzigingen aan dit artikel betreffen enkel algemene
wijzigingen.
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3.27

Artikel 28: Geldige beraadslaging door de raad van bestuur

De door de raad van bestuur voorgestelde wijzigingen aan dit artikel betreffen in hoofdzaak algemene
wijzigingen.
Tevens stelt de raad van bestuur voor om in een mogelijkheid te voorzien dat zij de leden van de
adviescomités kan uitnodigen om een vergadering van de raad van bestuur bij te wonen. Op die manier
wenst de raad van bestuur van de Vereniging in een mogelijkheid tot informatiedoorstroming naar de
leden van de adviescomités te voorzien en wenst de raad van bestuur op die manier bijkomend in te zetten
op een transparante werking van het bestuursorgaan van de Vereniging.
3.28

Artikel 29: Geldige beslissingen door de raad van bestuur

De raad van bestuur stelt voor om de bepalingen met betrekking tot de rapportering en de verzending van
een beknopte beschrijving van de besluiten in lijn te brengen met artikelen 466 en 467 van het DLB.
Daarnaast stelt de raad van bestuur voor om voor de goede orde en voor zoveel als nodig bijkomend te
verduidelijken dat de inzagemogelijkheid waarover de gemeenteraadsleden van de deelnemende
gemeenten beschikken, geen afbreuk kan doen aan de decretale bepalingen betreffende de openbaarheid
van bestuur.
Ten slotte worden nog een aantal algemene wijzigingen voorgesteld.
3.29

Artikel 30: Commissaris

De door de raad van bestuur voorgestelde wijziging aan dit artikel betreffen enkel algemene wijzigingen.
3.30

Titel V: Adviescomités

De raad van bestuur stelt voor om de bepalingen met betrekking tot de adviescomités grondig te
hertekenen.
In dat verband licht de raad van bestuur toe dat de statutaire bepalingen met betrekking tot de
adviescomités eerder als langdradig voorkomen. Zo wordt een aparte titel gewijd aan de regionale
adviescomités voor domeindiensten en in nog een andere titel volgen dan bepalingen met betrekking tot
het adviescomité voor secundaire diensten. Uit een analyse van beide bepalingen blijkt echter dat de
inhoud ervan in grote lijnen met elkaar overeenstemt. Om die reden stelt de raad van bestuur voor om de
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verschillende bepalingen in elkaar in te kantelen om op die manier de leesbaarheid van de statuten te
bevorderen.
De wijziging van de naam van deze titel kadert dan ook volledig in de inkanteling van de statutaire
bepalingen met betrekking tot de adviescomités. Ook het merendeel van de wijzigingen die in de
onderstaande punten zullen worden toegelicht, hebben in hoofdzaak betrekking op de samenvoeging van
deze bepalingen.
3.31

Artikel 31: Oprichting en samenstelling

In deze bepaling worden de aparte bepalingen met betrekking tot de samenstelling van de verschillende
adviescomités samengevoegd. Er worden echter geen inhoudelijke wijzigingen voorgesteld met
betrekking tot de samenstelling van de verschillende adviescomités.
Aan de manier waarop de leden van de verschillende comités worden benoemd, stelt de raad van bestuur
wel voor een aantal wijzigingen aan te brengen. Zo wordt verduidelijkt dat de aanstelling dient te
gebeuren in een geheime stemming. Deze verduidelijking volgt letterlijk uit het DLB (zie in dit verband
artikel 443 DLB). Daarnaast wordt voorgesteld om de nogal strikte bepalingen met betrekking tot de
aanstelling van de vertegenwoordigers uit de statuten te halen. Op die manier wordt zowel aan de raad
van bestuur van de Vereniging, als aan de deelnemers van de Vereniging bijkomende flexibiliteit geboden
voor de benoeming van de vertegenwoordigers in de adviescomités.
3.32

Artikel 32: Aanstelling van de leden, de secretaris en de voorzitter van de adviescomités

Ook in deze bepaling stelt de raad van bestuur voor een aantal paragrafen uit de statuten te verwijderen
om op die manier bijkomend flexibiliteit te kunnen bieden.
Verder wordt voorgesteld uitdrukkelijk te bepalen dat onder de leden van een adviescomité een voorzitter
wordt benoemd. Het mandaat van deze voorzitter volgt het lidmaatschap van het tot voorzitter benoemde
lid. Indien tijdens de duur van zijn/haar mandaat zou worden besloten tot ontslag van het lid dat tot
voorzitter werd benoemd, zal bijgevolg ook het voorzittersmandaat eindigen.
Tevens stelt de raad van bestuur voor de laatste bepaling specifiek toe te spitsen op de regionale
adviescomités voor domeindiensten, aangezien deze niet was opgenomen bij de adviescomités.
Ten slotte wordt voorgesteld een aantal algemene wijzigingen aan te brengen.
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3.33

Artikel 33: Bevoegdheden van de adviescomités

De raad van bestuur stelt voor de nodige wijzigingen aan te brengen als gevolg van de samenvoeging
van de bepalingen met betrekking tot de adviescomités.
3.34

Artikel 34: Werking van de adviescomités

In deze bepaling wordt de werking van de adviescomités uiteengezet.
De raad van bestuur stelt vast dat een aantal zaken ontbraken in deze bepaling en stelt om die reden voor
de bepaling verder aan te vullen.
Zo verwijst het artikel zelf naar een (aanwezigheids)quorum, maar werd nergens uitdrukkelijk bepaald
wat dat (aanwezigheids)quorum precies inhoudt. Om die reden stelt de raad van bestuur voor te bepalen
dat ten minste de helft van de leden van een adviescomité aanwezig of vertegenwoordigd dient te zijn.
Mocht dat quorum niet zijn gehaald, dan stelt de raad van bestuur voor dat in dat geval alsnog een advies
kan worden afgeleverd maar dan met toepassing van de (nieuwe) schriftelijke adviesvormingsprocedure.
Daarnaast verwijst de bepaling op vandaag ook naar “de vereiste meerderheid van stemmen”, zonder
evenwel uitdrukkelijk te bepalen wat die meerderheid precies inhoudt. Om die reden stelt de raad van
bestuur voor te voorzien dat een advies slechts is aangenomen met de goedkeuring van de helft van de
aanwezige of vertegenwoordigde leden.
Bovendien is de raad van bestuur van mening dat adviescomités een nuttig middel kunnen zijn in de
adviesvorming binnen de Vereniging, maar wilt men vermijden dat de adviescomités te pas en te onpas
dienen samen te komen op verzoek van een aantal deelnemers. Op die manier wil men ook vermijden dat
op de leden van de adviescomités een te grote last rust. Om die reden stelt de raad van bestuur voor dat
een adviescomité slechts verplicht dient te worden bijeengeroepen indien ten minste drie vierde van de
leden daartoe verzoekt.
Voor het overige wordt voorgesteld de nodige wijzigingen aan te brengen als gevolg van de
samenvoeging van de bepalingen met betrekking tot de adviescomités.
3.35

Huidige artikelen 39 t.e.m. 42

De huidige artikelen 39 t.e.m. 42 van de statuten worden afgeschaft, aangezien deze werden ingekanteld
in de bepalingen in de ‘Titel V: Adviescomités’.
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3.36

Artikel 35: Schriftelijke adviesvorming door de adviescomités

De raad van bestuur lichtte eerder al toe van mening te zijn dat zij wil vermijden dat de leden van de
adviescomités te druk belast worden met betrekking tot het afleveren van adviezen en daarvoor vaak
fysiek moeten samenkomen. Om bovendien de werking van de adviescomités trachten te
vereenvoudigen, stelt de raad van bestuur voor om in een schriftelijke adviesvormingsprocedure te
voorzien.
Deze schriftelijke adviesprocedure dient te worden opgestart indien het vereiste quorum voor een fysieke
vergadering van de adviescomités niet wordt gehaald. Daarnaast kan ook de voorzitter van het
adviescomité op eigen initiatief oordelen dat een tussenkomst van het adviescomité vereist is, maar dat
deze perfect schriftelijk kan gebeuren.
Een schriftelijk advies zal pas dan zijn aangenomen, indien het wordt goedgekeurd door ten minste een
meerderheid van leden van het adviescomité.
3.37

Huidige titel VII en huidig artikel 43

Huidige titel VII en huidig artikel 43 hebben betrekking op het directiecomité.
De raad van bestuur heeft reeds toegelicht dat als gevolg van de invoering van het DLB het directiecomité
werd afgeschaft. Bijgevolg dienen de bepalingen met het directiecomité te worden verwijderd. Ook daar
waar in de statuten naar het directiecomité verwezen wordt, zullen de bewoordingen moeten worden
aangepast.
3.38

Artikel 36: Duur van de mandaten

De raad van bestuur stelt voor om de bepaling te schrappen waarin wordt gesteld dat een bestuurder of
lid van een adviescomité van rechtswege ontslagnemend is door het enkele feit dat de deelnemer die die
persoon heeft voorgedragen, stelt er niet langer vertrouwen in te hebben. Op die manier doen de statuten
naar mening van de raad van bestuur momenteel afbreuk aan de bevoegdheidsverdeling waarin het DLB
voorziet. Een bestuurder kan immers door meerdere deelnemers worden voorgedragen en zal uiteindelijk
worden benoemd door de algemene vergadering (en niet door de deelnemer die voordraagt). Om die
reden stelt de raad van bestuur voor deze bepaling te verwijderen.
Om dezelfde reden kan ook de beëindiging van het mandaat van het gemeenteraadslid c.q. lid van de
raad van bestuur van een publieke deelnemer niet automatisch leiden tot het ontslag als bestuurder van
de Vereniging. Ook deze bepaling dient bijgevolg te worden geschrapt.
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De raad van bestuur stelt eveneens voor om de overige paragrafen met betrekking tot het ontslag van
rechtswege van de leden van de raad van bestuur uit de statuten te verwijderen. Dit punt wordt naar
mening van de raad van bestuur op vandaag immers duidelijk geregeld door het DLB.
Als logisch gevolg van die aanpassingen dient ook het eerste lid van die bepaling te worden aangepast
nu het derde lid waarnaar verwezen wordt, wordt afgeschaft. Bijgevolg wordt verduidelijkt dat bij een
eerste installatie van een comité de looptijd van de mandaten beperkt wordt tot het moment waarop tot
algehele vernieuwing van de raad van bestuur c.q. het adviescomité wordt overgegaan ingevolge de
algehele vernieuwing van de gemeenteraden.
Ten slotte stelt de raad van bestuur eveneens voor te gaan bepalen dat de vergoeding van de leden van
de raad van bestuur per bijgewoonde vergadering niet hoger kan zijn dan het hoogste bedrag dat
uitkeerbaar is aan een gemeenteraadslid voor een gemeenteraadszitting in een van de deelnemende
gemeenten.
3.39

Artikel 37: Anciënniteit in de opdrachthoudende vereniging

De raad van bestuur stelt voor dat voor de berekening van de anciënniteit de totale duur gedurende
dewelke een mandaat in de Vereniging werd uitgeoefend in beschouwing wordt genomen.
De overige door de raad van bestuur voorgestelde wijzigingen aan dit artikel betreffen enkel algemene
wijzigingen.
3.40

Artikel 38: Samenstelling

De door de raad van bestuur voorgestelde wijzigingen aan dit artikel betreffen enkel algemene
wijzigingen.
3.41

Artikel 39: Bijeenkomst van de jaarvergadering

Hier weze herhaald dat wordt voorgesteld om de leden met betrekking tot de toetreding van de
deelnemers te verplaatsen naar artikel 6 van de statuten.
De overige door de raad van bestuur voorgestelde wijzigingen aan dit artikel betreffen enkel algemene
wijzigingen.
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3.42

Artikel 40: Samenroeping van de algemene vergadering

Er wordt voorgesteld de statuten van de Vereniging aan te passen aan de nieuwe bepalingen van het DLB
aangaande de bekendmaking van de besluiten en de voorstellen in verband met het saneringsplan.
De overige door de raad van bestuur voorgestelde wijzigingen aan dit artikel betreffen enkel algemene
wijzigingen.
3.43

Artikel 41: Verdeling van de stemmen

Door de verlaging van de nominale waarde van de aandelen, verhoogt het aantal uitstaande aandelen. De
raad van bestuur acht het derhalve opportuun om de drempel te verhogen van het criterium dat het aantal
effectieve vertegenwoordigers koppelt aan het aantal aandelen dat de betrokken deelnemer aanhoudt in
de Vereniging.
De door de raad van bestuur voorgestelde wijzigingen aan dit artikel betreffen enkel algemene
wijzigingen.
3.44

Artikel 42: Geldige beslissingen door de algemene vergadering

De door de raad van bestuur voorgestelde wijzigingen aan dit artikel betreffen enkel algemene
wijzigingen.
3.45

Artikel 43: Buitengewone algemene vergadering

De door de raad van bestuur voorgestelde wijziging aan dit artikel betreft enkel een algemene wijziging.
3.46

Artikel 44: Algemene vergadering: notulen

Er wordt voorgesteld de statuten van de Vereniging aan te passen aan de nieuwe bepalingen van het DLB
aangaande de bekendmaking van de besluiten van de algemene vergadering.
De overige door de raad van bestuur voorgestelde wijzigingen aan dit artikel betreffen enkel algemene
wijzigingen.
3.47

Artikel 45: Wijze van boekhouding

De door de raad van bestuur voorgestelde wijzigingen aan dit artikel betreffen enkel algemene
wijzigingen.
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3.48

Artikel 46: drinkwaterinfrastructuurfonds voor de distributie-infrastructuur (DIF)

De door de raad van bestuur voorgestelde wijzigingen betreffen in hoofdzaak vervolgwijzigingen naar
aanleiding van de afschaffing van D²-aandelen en de inkanteling van DK-aandelen.
De overige aan dit artikel voorgestelde wijzigingen betreffen enkel algemene wijzigingen.
3.49

Artikel 47: Bijkomende financiële behoeften voor de distributie-investeringen

De door de raad van bestuur voorgestelde wijzigingen aan dit artikel betreffen enkel algemene
wijzigingen.
3.50

Artikel 48: Resterende financiële middelen voor de distributie-investeringen

De door de raad van bestuur voorgestelde wijzigingen aan dit artikel betreffen enkel algemene
wijzigingen.
3.51

Artikel 49: Investeringsfonds voor zuiveringsinfrastructuur

De door de raad van bestuur voorgestelde wijzigingen aan dit artikel betreffen enkel algemene
wijzigingen.
3.52

Artikel 50: Exploitatiefonds voor de zuiveringsactiviteit

De door de raad van bestuur voorgestelde wijzigingen aan dit artikel betreffen enkel algemene
wijzigingen.
3.53

Artikel 51: Investeringsfonds voor de wegenisinfrastructuur

De door de raad van bestuur voorgestelde wijzigingen aan dit artikel betreffen enkel algemene
wijzigingen.
3.54

Artikel 52: Exploitatiefonds voor de wegenisactiviteit

De door de raad van bestuur voorgestelde wijzigingen aan dit artikel betreffen enkel algemene
wijzigingen.
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3.55

Artikel 53: Investeringen voor de secundaire installaties

De door de raad van bestuur voorgestelde wijzigingen aan dit artikel betreffen enkel algemene
wijzigingen.
3.56

Artikel 54: Batig en nadelig saldo van de drinkwateractiviteit

De door de raad van bestuur voorgestelde wijzigingen aan dit artikel betreffen enkel algemene
wijzigingen.
3.57

Artikel 55: Batig en nadelig saldo van de zuiveringsactiviteit

De door de raad van bestuur voorgestelde wijzigingen aan dit artikel betreffen enkel algemene
wijzigingen.
3.58

Artikel 56: Batig en nadelig saldo van de wegenisactiviteit

De door de raad van bestuur voorgestelde wijzigingen aan dit artikel betreffen enkel algemene
wijzigingen.
3.59

Artikel 57: Batig en nadelig saldo van de secundaire activiteit

De door de raad van bestuur voorgestelde wijzigingen aan dit artikel betreffen enkel algemene
wijzigingen.
3.60

Artikel 58: Pensioenvoorzieningen

De raad van bestuur van de Vereniging verwijst naar het artikel 138 van de wet van 27 oktober 2006
betreffende het toezicht op de instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening.
Deze bepaling stelt dat wanneer een overheidsbedrijf (daaronder begrepen de Vereniging) overweegt om,
met toepassing van artikel 138 en met naleving van de van toepassing zijnde reglementering, het beheer
van het geheel of een deel van een pensioenregeling niet langer aan een instelling voor
bedrijfspensioenvoorziening toe te vertrouwen, de Staat, een gewest, een gemeenschap, een provincie of
een gemeente de last van de toegekende voordelen op zich neemt of de goede afloop van de
verbintenissen uitdrukkelijk waarborgt.
De pensioenverplichtingen van de Vennootschap dienen te worden gewaarborgd door de gemeentelijke
deelnemers van de Vereniging en wordt deze verplichting door middel van dit voorstel statutair
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verankerd. Deze bepaling herneemt in feite waartoe de algemene vergadering reeds heeft besloten tijdens
haar algemene vergadering van 19 juni 2009.
3.61

Artikel 59: Verlenging – Vervroegde ontbinding

De raad van bestuur stelt voor om de bepaling met betrekking tot de benoeming van het college van
vereffenaars te verplaatsen naar het artikel 63, waar de rest van de vereffeningsprocedure wordt
toegelicht.
De overige door de raad van bestuur voorgestelde wijzigingen aan dit artikel betreffen enkel algemene
wijzigingen. Deze verplaatsing laat de lezer toe een overzicht te bewaren over de statuten.
3.62

Artikel 60: Uitsluiting

De door de raad van bestuur voorgestelde wijzigingen aan dit artikel betreffen enkel algemene
wijzigingen.
3.63

Artikel 61: Uitsluiting: schadevergoeding

De raad van bestuur herinnert eraan dat de statuten van de Vereniging in het kader van de uitsluiting
vandaag bepalen dat in geval een deelnemer uit de Vereniging wordt uitgesloten, hij aanspraak kan
maken op een scheidingsaandeel. Volgens deze bepaling zal de waarde van dat scheidingsaandeel gelijk
zijn aan de waarde van het aandeel, al dan niet gecorrigeerd in plus of in min. Aangezien de formulering
van de betrokken paragraaf aanleiding kan geven tot discussie, stelt de raad van bestuur van de
Vereniging voor om voor de berekening van het scheidingsaandeel te verwijzen naar de
vennootschapswetgeving, zoals van tijd tot tijd van toepassing.
De overige door de raad van bestuur voorgestelde wijzigingen aan dit artikel betreffen enkel algemene
wijzigingen.
3.64

Artikel 63: Ontbinding en vereffening van de opdrachthoudende vereniging

De raad van bestuur herinnert vooreerst aan zijn voorstel om de bepalingen uit artikel 59 betreffende het
college van vereffenaars naar huidig artikel te verplaatsen.
In het kader daarvan licht de raad toe dat in de huidige tekst van de statuten een discrepantie is te
bespeuren wat de vereffenaars betreft. In huidig artikel wordt op vandaag bepaald dat zowel een enige
vereffenaar als een college van vereffenaars voor de vereffening van de Vereniging kan instaan. Uit het
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Decreet Lokaal Bestuur volgt daarentegen duidelijk dat enkel een college van vereffenaars een
opdrachthoudende vereniging kan vereffenen (zie artikel 425 DLB). Om die reden dient deze bepaling
alleszins op dit punt te worden gewijzigd. De raad van bestuur stelt eveneens voor de nodige
vervolgwijzigingen aan te brengen in de statuten.
Verder stelt de raad van bestuur van de Vereniging in het algemeen te verwijzen naar de toepasselijke
vennootschapswetgeving, eerder dan naar de specifieke artikels. Hoger werd reeds toegelicht dat het
federaal parlement op 28 februari 2019 het Wetboek van vennootschappen en vereniging (WVV) heeft
goedgekeurd als gevolg waarvan de bepalingen met betrekking tot ontbinding en vereffening sterk
werden gewijzigd. Het WVV zal ook een invloed hebben op het DLB, maar de precieze impact is op
heden nog steeds onduidelijk. Om te vermijden dat de statuten telkens zouden moeten worden aangepast
aan de wijzigende vennootschapswetgeving, stelt de raad van bestuur voor om in algemene termen naar
de vennootschapswetgeving te verwijzen.
De overige door de raad van bestuur voorgestelde wijzigingen aan dit artikel betreffen algemene
wijzigingen en vervolgwijzigingen van voorgestelde aanpassingen aan de andere artikelen van de statuten
van de Vereniging.
3.65

Bijlage 2: Lijst van de deelnemers met vermelding van het aantal aandelen per deelnemer
(artikel 7)

De bijlage 2 wordt aangepast in functie van de aandelensplitsingen, de samenvoegingen van aandelen en
de wijzigingen aangebracht aan de aandelencategorieën.
3.66

Bijlage 3: Financieringsreglement Zuivering en Wegenis

In de aanhef van het reglement worden de verwijzingen naar de artikelen van de statuten van de
Vereniging aangepast in functie van de nieuwe nummering.
Het artikel 12 wordt in haar totaliteit vervangen en wordt afgestemd op de gewijzigde tekst van het
nieuwe artikel 11. Zie in dat verband de toelichting onder punt 3.13.
Het artikel 14 wordt volledig geschrapt, aangezien dat in de praktijk in onbruik was geraakt.
3.67

Bijlage 4: Financieringsreglement inzake secundaire activiteit

De wijzigingen in deze bijlagen betreffen in hoofdzaak algemene wijzigingen.
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Doorheen het reglement worden de verwijzingen naar de artikelen van de statuten van de Vereniging
aangepast in functie van de nieuwe nummering.
Daarnaast wordt de verwijzing naar het directiecomité vervangen door een verwijzing naar de raad van
bestuur.

*

*
*
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