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Titel I: Naam, rechtsvorm, doel, zetel, duur, vennoten. 

Artikel 1. 

De Intergemeentelijke samenwerking voor Slib- en Vuilverwijdering van de Antwerpse 
Gemeenten, in ’t kort ISVAG, heeft de rechtsvorm aangenomen van een 
opdrachthoudende vereniging. 
Verder in de tekst wordt ze vermeld onder de naam “ISVAG”. 

Artikel 2. 

ISVAG is onderworpen aan het Decreet van zes juli tweeduizend en één, houdende de 
intergemeentelijke samenwerking. 
ISVAG is als opdrachthoudende vereniging, een publiekrechtelijke vereniging met 
rechtspersoonlijkheid, zonder handelskarakter. 
Voor al wat niet uitdrukkelijk geregeld is door het Decreet van zes juli tweeduizend en 
één, houdende de intergemeentelijke samenwerking en deze statuten, zijn op ISVAG 
de bepalingen van toepassing van het wetboek voor vennootschappen die gelden voor 
de vennootschapsvorm van de coöperatieve vennootschap met beperkte 
aansprakelijkheid. 

Artikel 3. 

ISVAG heeft tot doel: de studie, de oprichting en de exploitatie van installaties voor de 
verwerking van afval en de energierecuperatie uit de verwerking ervan. 
 
Deze afvalverwerking en – verwijdering behelzen niet de verwerking en/of verwijdering 
van afvalstoffen, afkomstig van een nijverheids-, handels-, ambachtelijke, landbouw- of 
wetenschappelijke onderneming of instelling en die bij verbranding, verwerking en/of 
verwijdering door de intercommunale een gevaar betekenen voor de levende wezens of 
in de natuur en die als giftige stoffen in de toekomst door een wettelijke regeling ad hoc 
als zodanig erkend worden. 
 
ISVAG mag alle verrichtingen stellen die rechtstreeks met het doel van ISVAG verband 
houden.  
 
ISVAG   kan,    middels    een    besluit   van    de    Algemene   Vergadering,   een 
andere opdrachthoudende vereniging de rechten overdragen waarover zij statutair 
beschikt, evenwel voor een termijn die niet langer kan duren dan de statutaire 
overeenkomst op grond waarvan deze rechten haar zijn toegekend en voor zover de 
overdracht onontbeerlijk is voor de goede uitvoering van een afvalstoffenbeleid in het 
Vlaams Gewest.
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Artikel 4. 

De zetel van ISVAG is gevestigd in de gebouwen van ISVAG, Boomsesteenweg 1000 
te Antwerpen-Wilrijk. 

Artikel 5. 

ISVAG is opgericht op zeventien januari negentienhonderdvijfenzeventig voor een 
termijn van dertig jaar. Na afloop van de statutair bepaalde duur kan de vereniging 
opeenvolgende keren verlengd worden voor een termijn die telkens niet langer mag zijn 
dan achttien (18) jaar. 
 
De Buitengewone Algemene Vergadering van achttien november 2004 heeft de termijn 
verlengd met een periode van achttien (18) jaar. 
 
ISVAG mag verbintenissen aangaan voor een termijn die haar bestaansduur 
overschrijdt, indien zij gepaste maatregelen treft om de naleving van deze 
verbintenissen te waarborgen en zonder de uitoefening van het recht van een 
deelnemer om niet aan de verlenging deel te nemen, moeilijker of duurder te maken. 

Artikel 6. 

ISVAG is samengesteld uit de deelnemers-inschrijvers op het vaste gedeelte van het 
maatschappelijk kapitaal en de deelnemers, die later door de Algemene Vergadering 
worden gemachtigd toe te treden tot de vereniging, zoals vermeld op de lijst van de 
deelnemers met opgave van hun inbreng, gehecht als bijlage aan onderhavige 
statuten. Deze lijst wordt door de Raad van Bestuur in overeenstemming gebracht met 
de door de organen van ISVAG terzake genomen besluiten. Hiervan wordt mededeling 
gedaan aan de Algemene Vergadering. 
 
Tot ISVAG kunnen, naast gemeenten, andere samenwerkingsverbanden opgericht 
volgens de bepalingen van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke 
samenwerking, toetreden. 
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Titel II: Maatschappelijk kapitaal en verplichtingen der deelnemers. 

Artikel 7. 

Het maatschappelijk kapitaal bestaat uit twee delen: een vast en een variabel gedeelte. 
Het vast gedeelte mag niet minder bedragen dan tweehonderdvijftigduizend euro. 
 
Het variabel gedeelte varieert terzake van de toetreding of uitsluiting of niet verlenging 
van deelnemers, van de kapitaalverhoging of de terugneming van de aandelen. 
 
Het maatschappelijk kapitaal is samengesteld uit ondeelbare aandelen op naam van 
vijfentwintig (25) euro elk. 
De aandelen zijn niet overdraagbaar. 

Artikel 8. 

Het bedrag van het maatschappelijk kapitaal dat door de deelnemers bij de oprichting 
of bij latere toetreding geplaatst wordt, is bepaald op vijfentwintig (25) euro per 
begonnen schijf van tien inwoners van de bediende gebiedsdelen. 
Het bevolkingsregister wordt bepaald door de jongste officiële bevolkingsstatistieken, 
op het ogenblik van de oprichting of van de toetreding van een nieuwe deelnemer. Het 
bekomen bedrag wordt afgerond naar het hogere duizendtal. 
Om de zes jaar wordt, op de eerste Algemene Vergadering die volgt op de algemene 
vernieuwing van de gemeenteraad, het geplaatst kapitaal aangepast. 

Artikel 9. 

Bij de oprichting van ISVAG is het vaste gedeelte van het maatschappelijk kapitaal 
volgestort door iedere deelnemer. 
 
Op elk aandeel dat een inbreng in geld, of dat geheel of gedeeltelijk een inbreng in 
natura vertegenwoordigt, moet één vierde worden volgestort. 
 
De opvraging van het geplaatst kapitaal geschiedt bij besluit van de Raad van Bestuur, 
die de tijdstippen van storting zal bepalen en de deelnemers hiervan minstens negentig 
kalenderdagen bij voorbaat per aangetekende brief zal verwittigen. 
 
Voor de stortingen die laattijdig uitgevoerd worden zal van rechtswege en zonder enige 
inmorastelling, een verwijlintrest tegen de wettelijke intrestvoet verhoogd met twee 
procent, verschuldigd zijn. De nadien verrichte betalingen zullen op de eerste plaats 
aangerekend worden tot vereffening van de verschuldigde intresten. 
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Artikel 10. 

Bij toetreding van een nieuwe deelnemer zal deze zijn deel in het maatschappelijk 
kapitaal plaatsen en volstorten, zoals bepaald in artikel 8 van onderhavige statuten. 
 
Bovendien kan van de nieuwe deelnemer, door de Algemene Vergadering, op voorstel 
van de Raad van Bestuur, de betaling van het inkomgeld worden gevraagd, om 
rekening te houden met het werkelijk netto-actief en met de uitgaven die tot op dit 
ogenblik in het belang van de vereniging werden gedaan. 

Artikel 11. 

De deelnemers verbinden zich ertoe ieder jaar aan ISVAG een bijdrage te storten tot 
dekking van de werkingskosten, daarin begrepen de financiële lasten van de leningen, 
de kosten van algemeen bestuur en de exploitatiekosten, zonder dat de jaarlijkse 
bijdrage van ieder deelnemer meer mag bedragen dan het geïndexeerde bedrag van 
honderd drieëntwintig euro vijfennegentig eurocent (€ 123,95) per aangeleverde ton. Dit 
maximumbedrag wordt jaarlijks per 1 januari aangepast aan het indexcijfer der 
kleinhandelsprijzen volgens de formule: 

 
index december voorgaand jaar 

index december 2004 
 
In dit maximumbedrag zijn niet begrepen taksen, belastingen en heffingen. 
 
ISVAG mag provisies vragen aan de deelnemers op basis van de ramingen vastgesteld 
in de jaarlijkse begroting. 
Het saldo wordt afgerekend na goedkeuring der jaarrekening. 
 
De verdeling der werkingskosten onder de deelnemers geschiedt door de Raad van 
Bestuur volgens criteria, die tot doel hebben het werkelijk deel van elke deelnemer in 
deze werkingskosten te bepalen, op basis van de aangebrachte gewichtshoeveelheid, 
dit zolang de calorische waarde ervan tussen de duizend vierhonderd kilocalorieën per 
kilogram (1.400 Kcal/kg) en de tweeduizend tweehonderd kilocalorieën per kilogram 
(2.200 Kcal/kg) ligt. 
 
Buiten deze grenzen dient rekening gehouden te worden met de calorische waarden. 
Dit criterium kan steeds bij besluit door de Raad van Bestuur aangepast en gewijzigd 
worden, zo andere criteria ertoe zouden leiden beter het werkelijk aandeel van elke 
deelnemer in deze werkings- en exploitatiekosten te bepalen. 

Artikel 12. 

Er bestaat onder de deelnemers geen solidaire verbintenis. Zij zijn slechts aansprakelijk 
voor de verbintenissen van ISVAG ten belope van hun kapitaalplaatsing en van hun 
bijdrage, die overeenkomstig artikel 11 van onderhavige statuten kan worden geëist. 
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De deelnemers zijn ertoe gehouden de door ISVAG aangegane leningen te 
waarborgen elk in verhouding tot het percentage gelijk aan het gemiddelde van het 
door de deelnemers aangevoerde tonnage, gemiddelde dat berekend wordt op de 
laatste drie jaren voorafgaand aan het verzoek tot de waarborgstelling. 
Iedere aangesloten gemeente neemt de verplichting op zich, binnen de eerste vraag 
van de Raad van Bestuur, alle schikkingen te nemen om uitsluitend aan ISVAG alle 
afval, door haar diensten of door haar toedoen opgehaald op haar aangesloten 
grondgebied, te leveren. 
 
De deelnemers verbinden zich ertoe ruggespraak te nemen met ISVAG wat de werking 
van hun dienst voor het ophalen betreft en zich te schikken naar de richtlijnen van 
ISVAG om de aflevering van afval in bedrijfseconomische voorwaarden voor de 
uitbating van de verwerkingsinstallatie te laten geschieden. 
 
Voor zover de verwerking niet kan geschieden in de installaties van ISVAG, verbinden 
de deelnemers zich ertoe om zich te schikken naar de richtlijnen van ISVAG en dit met 
betrekking tot de site en de wijze van verwerking van het afval en zonder dat de 
deelnemer hiervoor enige vergoeding zou kunnen vorderen van I.S.V.A.G. De kostprijs 
van de verwerking blijft ten laste van ISVAG.  
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Titel III: Bestuur en toezicht. 
 
 
A. RAAD VAN BESTUUR. 

Artikel 13. 

ISVAG wordt bestuurd door een Raad van Bestuur, die als volgt samengesteld wordt: 
 
- één bestuurder, vertegenwoordiger van elke deelnemer/gemeente; 
- één bijkomende bestuurder, voorgedragen door elke aangesloten gemeente, per 

volledige schijf van vijfentwintigduizend inwoners van het bediende gebiedsdeel, 
met een maximum van vijf bijkomende bestuurders; 

- bestuurders/vertegenwoordigers van  andere deelnemers/intergemeentelijke 
verenigingen, waarvan het aantal nooit meer mag bedragen dan één vierde van het 
aantal bestuurders benoemd op voordracht van de aangesloten gemeenten. 

 
Het bevolkingscijfer wordt bepaald door de jongste officiële bevolkingsstatistieken. 
 
Om de zes jaar wordt, op de Algemene Vergadering die volgt op de algemene 
vernieuwing van de gemeenteraad, het aantal bestuurders vastgesteld. 
 
De bestuurders worden benoemd door de Algemene Vergadering, op voordracht van 
de respectieve deelnemers die zij vertegenwoordigen. 
 
De voorgedragen kandidaturen worden onderworpen aan de Algemene Vergadering, 
die de benoeming doet met gewone meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen. 
 
Alleen natuurlijke personen kunnen de opdrachten van bestuurder waarnemen. De 
opdrachten van bestuurder kunnen enkel worden waargenomen door districts- 
raadsleden, gemeenteraadsleden, burgemeesters of schepenen. 
 
Indien een voorgedragen kandidaat niet wordt benoemd door de Algemene 
Vergadering, doet de betrokken deelnemer een andere voordracht. De nieuwe 
kandidaat woont als waarnemer de Raad van Bestuur bij tot de eerstvolgende 
Algemene Vergadering, waaraan de benoeming wordt voorgelegd. 
 
Niemand kan door meer dan één deelnemer worden voorgedragen of benoemd, noch 
mandaten gelijktijdig uitoefenen in de uitvoerende organen van meer dan drie 
dienstverlenende of opdrachthoudende verenigingen.
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Artikel 14. 

Iedere deelnemende gemeente heeft het recht, tot lid van de Raad van Bestuur, met 
raadgevende stem, een gemeenteraadslid aan te duiden, verkozen op een lijst waarvan 
geen enkele verkozene deel uitmaakt van het College van Burgemeester en 
Schepenen of aangesteld is als Voorzitter van het Openbaar Centrum voor 
Maatschappelijk Welzijn, en deze aanduiding voor te leggen aan de Algemene 
Vergadering die overgaat tot de samenstelling van de Raad van Bestuur, na de 
algehele vernieuwing van de gemeenteraden. In de oproeping voor die Algemene 
Vergadering wordt de aandacht van de gemeenten gevestigd op dit recht. 
 
Indien het aantal gemeenten dat van dit recht gebruik maakt ten hoogste vijf bedraagt, 
neemt de Algemene Vergadering akte van de gemeenteraadsbeslissingen en wonen 
de aldus aangeduide leden met raadgevende stem vanaf dat ogenblik de zittingen van 
de Raad van Bestuur bij. 
 
Bij verlies van het mandaat van een, overeenkomstig de voorgaande alinea, aangeduid 
lid met raadgevende stem vóór het verstrijken van de duur bepaald in de zevende 
alinea van dit artikel, 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. 
 
Indien het aantal gemeenten dat van het in de eerste alinea van dit artikel bepaalde 
recht gebruik maakt, meer dan vijf bedraagt, 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 gemeenten. 
 
De eerste vijf volgens deze rangorde aangeduide leden met raadgevende stem wonen 
vanaf dat ogenblik de zittingen van de Raad van Bestuur bij. 
 
Bij verlies van het mandaat van een overeenkomstig de voorgaande alinea aangeduid 
lid met raadgevende stem vóór het verstrijken van de duur bepaald in de zesde alinea 
van dit artikel, komt het opengevallen mandaat toe aan het aangeduide lid dat in de 
oorspronkelijk opgemaakte rangorde als best geplaatste daarvoor in aanmerking komt. 
Het aldus aangeduide lid woont vanaf dat ogenblik de zittingen van de Raad van 
Bestuur bij en voltooit het mandaat van zijn voorganger. Indien evenwel geen 
vervanging mogelijk is ingevolge het ontbreken van opvolgers in de oorspronkelijke 
rangorde, maakt de eerstvolgende Algemene Vergadering een nieuwe rangorde op 
volgens het criterium bepaald in de voorgaande alinea, aan de hand van nieuwe 
gemeenteraadsbeslissingen tot aanduiding van leden met raadgevende stem, door de 
gemeenten die daartoe gebruik maken van het in de eerste alinea van dit artikel 
bepaald recht, waarop hun aandacht gevestigd wordt in de oproeping voor de 
Algemene Vergadering. De toekenning en uitoefening van de mandaten gebeurt op de 
wijze als bepaald in deze alinea. 
 
De duur van het mandaat van lid met raadgevende stem bedraagt zes jaar. Bij het 
verstrijken van de duur wordt in de algehele vervanging van deze leden voorzien op de 
wijze bepaald in de tweede en de vierde alinea van dit artikel. 
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De bepalingen van de artikelen 15, 16, 2° alinea, 18, 19, 21 en 29 van de statuten zijn 
van toepassing op de leden van de Raad van Bestuur met raadgevende stem. 
 
Voor de eerste toepassing van dit artikel komt de bevoegdheid van de Algemene 
Vergadering, waarvan sprake is in de eerste alinea, toe aan de Algemene Vergadering 
die de opneming van dit artikel in de statuten heeft goedgekeurd. 

Artikel 15. 

Onverminderd andere wettelijke of decretale bepalingen die van toepassing zijn op de 
mandaten, bestaat er een onverenigbaarheid tussen het mandaat van bestuurder en de 
volgende ambten, functies of mandaten:  
- lid van een regering, zowel op federaal niveau als op niveau van de gewesten en 

gemeenschappen;  
- lid van een wetgevende vergadering, zowel op federaal niveau als op het niveau 

van de gewesten en gemeenschappen;  
- lid van het Europees Parlement en van de Europese Commissie;  
- provinciegouverneur of adjunct van de gouverneur van Vlaams Brabant;  
- arrondissementscommissaris of adjunct-arrondissementscommissaris;  
- provinciegriffier;  
- lid van een bestuurs- of controleorgaan in of werknemer van een privaatrechtelijke 

rechtspersoon die activiteiten uitoefent in dezelfde beleidsdomeinen als ISVAG;  
- werknemer van een aangesloten openbaar bestuur, of van een administratie die is 

belast met hetzij de uitoefening van het gewoon toezicht op de lokale besturen, 
hetzij de uitoefening van het specifiek toezicht op grond van doelstellingen van 
ISVAG. 

Artikel 16. 

De bestuurders worden benoemd voor zes jaar. De uittredende bestuurders zijn 
herkiesbaar. 
 
 
 
 
Het mandaat van bestuurder eindigt van rechtswege: 
 

1) onmiddellijk nadat de bestuurder het openbaar mandaat, dat voor zijn benoeming 
vereist was, verloren is, uitgezonderd ingeval 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 vernieuwing 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 hebben vergaderd. Is 
dat niet het geval, dan worden de betrokken nieuwe bestuurders benoemd door de 
jaarvergadering. 

2) wanneer hij niet meer het vertrouwen geniet van de gemeenteraad, die de 
kandidaat-bestuurder heeft voorgesteld, dan wordt voor die vertegenwoordiger 
een nieuwe kandidatuur ingediend. 
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Artikel 17. 

In geval van overlijden of van ontslag van een bestuurder zal in zijn voorlopige 
vervanging worden voorzien door de Raad van Bestuur. Hij is stemgerechtigd. Zijn 
definitieve vervanging heeft plaats in de eerstvolgende Algemene Vergadering.  
 
De plaatsvervanger moet, overeenkomstig de bepaling van artikel 13 van onderhavige 
statuten, worden benoemd op voordracht van de deelnemer, die hij vertegenwoordigt. 
Hij voltooit het mandaat van zijn voorganger. 

Artikel 18. 

De bestuurders zijn niet persoonlijk gebonden door de verbintenissen van  ISVAG. Zij 
zijn overeenkomstig het gemeen recht verantwoordelijk voor het vervullen van de taak 
die hun is opgedragen en zijn aansprakelijk zonder hoofdelijkheid voor de 
tekortkomingen in de normale uitoefening van hun bestuur. 

Artikel 19. 

Ten aanzien van de bestuurders gelden een aantal verbodsbepalingen.  
 
Een bestuurder mag niet:  
 
1) aanwezig zijn bij een beraadslaging of besluit over zaken waarbij hij een rechtstreeks 
belang heeft, of waarbij zijn bloed- of aanverwanten tot en met de vierde graad een 
persoonlijk en rechtstreeks belang hebben. 
Dit verbod strekt niet verder dan de bloed- en aanverwanten tot de tweede graad als het 
gaat om voordrachten van kandidaten, benoemingen, afzettingen en schorsingen; 
 
2) rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen aan overeenkomsten afgesloten met ISVAG; 
 
3) als advocaat, notaris of zaakwaarnemer op te treden in rechtsgedingen tegen ISVAG. 
Het is hem verboden, in dezelfde hoedanigheid, ten behoeve van ISVAG te pleiten, raad 
te geven of op te treden in enige betwisting, tenzij dit kosteloos gebeurt; 
 
4) optreden als raadsman van een personeelslid in tuchtzaken. 
Wordt van rechtswege als ontslaggevend en niet herkiesbaar beschouwd, de bestuurder 
die handelt tegen het verbod, opgelegd in dit artikel. De Algemene Vergadering bevestigt 
dit feit bij een met redenen omkleed besluit. 

Artikel 20. 

De Raad van Bestuur verkiest onder zijn leden een voorzitter, een eerste ondervoorzitter 
en een tweede ondervoorzitter, die uitdrukkelijk tenminste twee deelnemers vertegen-
woordigen. 
De voorzitter wordt gekozen onder de leden die tevens gemeenteraadslid of 
burgemeester of schepen van deelnemende gemeenten zijn. 
Bij afwezigheid van de voorzitter wordt de Raad van Bestuur voorgezeten door de eerste 
ondervoorzitter, en bij diens afwezigheid door de tweede ondervoorzitter. 
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Ingeval van afwezigheid van de voorzitter en van de beide ondervoorzitters worden de 
vergaderingen geleid door de stemgerechtigde bestuurder, die onder de aanwezigen het 
meeste dienstjaren in de Raad van Bestuur bezit. Bij gelijke dienstjaren zal de oudste 
aanwezige stemgerechtigde bestuurder het voorzitterschap waarnemen. 
 
De voorzitter en de ondervoorzitters worden verkozen voor een termijn van zes jaar. De 
uittredende voorzitter en ondervoorzitters zijn herkiesbaar. 
Aan deze functie wordt in ieder geval een einde gesteld wanneer zij geen mandaat van 
bestuurder meer uitoefenen. 
 
De plaatsvervanger voltooit het mandaat van zijn voorganger. 
 
Op voordracht van de Voorzitter benoemt de Raad van Bestuur, hetzij onder zijn leden, 
hetzij buiten de Raad, een secretaris en stelt zijn vergoeding vast. Zijn ambt neemt een 
einde na de algemene vernieuwing van de gemeenteraden. Zijn mandaat is 
hernieuwbaar. Voor het geval de secretaris bestuurder is, neemt dit ambt een einde 
samen met zijn mandaat van bestuurder. 

Artikel 21. 

De Raad van Bestuur vergadert op bijeenroeping van de voorzitter. 
 
Op aanvraag van minstens twee bestuurders, die twee verschillende deelnemers 
vertegenwoordigen, is de voorzitter verplicht de Raad van Bestuur binnen de vijftien 
kalenderdagen in vergadering te doen bijeenkomen. 
 
Weigert de voorzitter de Raad bijeen te roepen of is hij belet zulks te doen, dan kan de 
Raad van Bestuur rechtstreeks, op uitnodiging van minstens twee bestuurders, die twee 
verschillende deelnemers vertegenwoordigen, worden samengeroepen. 
 
Uitgezonderd in gevallen van hoogdringendheid moeten de oproepingsbrieven ten minste 
acht kalenderdagen vóór de bijeenkomst verzonden worden aan de bestuurders en aan 
de Commissaris van de Vlaamse regering; zij vermelden de agenda. 
 
De bijeenkomsten van de Raad van Bestuur worden gehouden in de zetel van ISVAG of 
in gelijk welke andere plaats, in de oproepingsbrief vermeld. 
 
De zittingen van de Raad van Bestuur zijn niet openbaar. 

Artikel 22. 

De Raad van Bestuur kan pas geldig beraadslagen wanneer de meerderheid van het 
aantal statutair bepaalde stemmen aanwezig of vertegenwoordigd is. 
 
Elk lid van de Raad van Bestuur kan aan een ander bestuurder volmacht geven om het te 
vertegenwoordigen voor een welbepaalde, enkele vergadering van de Raad van Bestuur. 
Niemand kan drager zijn van meer dan één volmacht. 
 
Ingeval het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden van de Raad van bestuur 
ontoereikend is om geldig te beraadslagen en te beslissen, wordt de Raad van Bestuur 
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binnen de veertien kalenderdagen per aangetekende brief, met dezelfde agenda, opnieuw 
samengeroepen en kan hij geldig beraadslagen en beslissen over de punten die voor de 
tweede maal op de agenda worden ingeschreven, welke ook het aantal aanwezige of 
vertegenwoordigde bestuurders is. 
 
De nieuwe oproepingsbrieven vermelden de beschikkingen van dit artikel. 

Artikel 23. 

De besluiten van de Raad van Bestuur worden bij gewone meerderheid van stemmen 
genomen. 
 
Bij staking van stemmen is de stem van de bestuurder die de vergadering voorzit, 
beslissend. 

Artikel 24. 

De besluiten van de Raad van Bestuur blijken uit de notulen der beraadslagingen. 
 
Ze worden in een speciaal register ingeschreven en ondertekend door de bestuurder die 
de vergadering heeft voorgezeten, evenals door een tweede bestuurder. 
 
De uittreksels, verzendingen en kopieën van de notulen worden door de voorzitter of 
diens plaatsvervanger ondertekend en binnen de dertig kalenderdagen aan iedere 
bestuurder, aan het College van Burgemeester en Schepenen van elke aangesloten 
deelnemer/gemeente, aan de Raad van Bestuur van de deelnemer/intergemeentelijke  
vereniging overgemaakt. 
 
Van de besluiten van de Raad van Bestuur wordt binnen de twintig (20) dagen na het 
nemen van een besluit een lijst met een beknopte omschrijving van de daarin geregelde 
aangelegenheden verzonden aan de Vlaamse Regering. Vanaf de dag van de verzending 
aan de Vlaamse Regering wordt de lijst gedurende minstens twintig (20) dagen ter inzage 
gelegd van het publiek. Dezelfde lijst wordt gepubliceerd op de website van ISVAG. 
 
Van de besluiten betreffende de rechtspositieregeling van het personeel en de voorstellen 
van de Raad van Bestuur in verband met het saneringsplan wordt binnen twintig (20) 
dagen na het nemen van het besluit een afschrift verzonden naar de Vlaamse Regering. 
 
De gedetailleerde notulen met bijgevoegd het stemgedrag van de individuele leden en alle 
documenten waar in de notulen naar verwezen wordt, liggen ter inzage van de 
gemeenteraadsleden op het secretariaat van de aangesloten deelnemer, onverminderd 
de decretale bepalingen inzake de openbaarheid van bestuur. 
 
Op vraag van een deelnemer stelt ISVAG de notulen en alle stukken waarnaar in de 
notulen verwezen wordt, elektronisch ter beschikking van die deelnemer met het oog op 
de bezorging ervan  aan  een  raadslid  van  het  deelnemend bestuur.  Dit  doet  geen  
afbreuk  aan  de mogelijkheid van strafrechtelijke vervolging van de raadsleden wegens 
schending van het beroepsgeheim, overeenkomstig artikel 458 van het Strafwetboek 
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Artikel 25. 

De Raad van Bestuur zal, tenminste dertig dagen voor de jaarvergadering, aan de 
deelnemers de volgende documenten mededelen: de jaarrekening, het voorstel tot 
bestemming van het resultaat, het jaarverslag van de Raad van Bestuur, het verslag 
van de commissarissen, een per mandataris geïndividualiseerd overzicht van de in het 
voorbije boekjaar ontvangen vergoedingen en presentiegelden, de verdeling der 
werkingskosten, alsmede alle stukken die door de Raad van Bestuur aan de 
jaarvergadering moeten worden onderworpen.  

Artikel 26. 

De Raad van Bestuur kiest uit zijn leden een directiecomité, aan wie hij, onder zijn 
verantwoordelijkheid, de bevoegdheden overdraagt die voor het dagelijks bestuur van 
ISVAG vereist zijn. 
 
De voorzitter, de beide ondervoorzitters en de secretaris van de Raad van Bestuur zijn 
van ambtswege voorzitter, eerste ondervoorzitter, tweede ondervoorzitter en secretaris 
van het directiecomité. 
 
Het directiecomité is belast met de voorbereiding van de vergaderingen van de Raad 
van Bestuur en het treffen van dringende en noodzakelijke maatregelen. 
 
De  beslissingen  van  het  directiecomité worden  bij  gewone  meerderheid  van  
stemmen genomen en ieder lid van het directiecomité heeft één stem. 
 
Het totaal aantal leden van het directiecomité van ISVAG bedraagt ten hoogste één 
derde (1/3) van dat van de Raad van Bestuur. 
 
Eén of meer leden van het leidinggevend personeel van ISVAG kunnen, met 
raadgevende stem, zitting hebben in het directiecomité. 
 
De gedetailleerde notulen met bijgevoegd het stemgedrag van de individuele leden en 
alle documenten waar in de notulen naar verwezen wordt, liggen ter inzage van de 
raadsleden op het secretariaat van de aangesloten deelnemer. 
 
Op vraag van een deelnemer stelt ISVAG de notulen en alle stukken waarnaar in de 
notulen verwezen wordt, elektronisch ter beschikking van die deelnemer met het oog 
op de bezorging ervan  aan  een  raadslid  van  het  deelnemend bestuur.  Dit  doet  
geen  afbreuk  aan  de mogelijkheid van strafrechtelijke vervolging van de raadsleden 
wegens schending van het beroepsgeheim, overeenkomstig artikel 458 van het 
Strafwetboek. 
 
Eensluidend afschrift van de notulen wordt toegezonden aan alle leden van de Raad 
van Bestuur en zulks binnen de dertig dagen na de betrokken vergadering. 
 
Van de besluiten van het directiecomité wordt binnen de twintig (20) dagen na het 
nemen van een besluit een lijst met een beknopte omschrijving van de daarin 
geregelde aangelegenheden verzonden aan de Vlaamse Regering. Vanaf de dag van 
de verzending aan de Vlaamse Regering wordt de lijst gedurende minstens twintig (20) 



 

 
Gecoördineerde statuten BAV 15 juni 2017 – Versie V 0.1   Pagina 14 van 26 
 

dagen ter inzage gelegd van het publiek. Dezelfde lijst wordt gepubliceerd op de 
website van ISVAG. 
 
Van de besluiten betreffende de rechtspositieregeling van het personeel en de 
voorstellen van de Raad van Bestuur in verband met het saneringsplan wordt binnen 
twintig (20) dagen na het nemen van het besluit een afschrift verzonden aan de 
Vlaamse Regering. 

Artikel 27. 

De Raad van Bestuur bezit de meest uitgebreide bevoegdheid tot het verrichten van 
alle daden van beheer en beschikking die ISVAG aanbelangen. 
 
Zijn bevoegdheden strekken zich uit over al wat niet uitdrukkelijk door het Decreet of 
krachtens de statuten aan een ander orgaan wordt opgedragen. 
 
De Raad van Bestuur benoemt en ontslaat de personeelsleden van ISVAG. Een 
organiek reglement, opgesteld door de Raad van Bestuur, bepaalt het statuut van het 
personeel, met inachtname dat het door ISVAG bezoldigd personeel geen bestuurder 
mag zijn. 
 
De Raad van Bestuur moet insgelijks beraadslagen over een vraag, die hem door de 
Vlaamse Regering of de Commissaris van de Vlaamse Regering zou gesteld worden. 

Artikel 28. 

De meerderheid van tweederden der aanwezige of vertegenwoordigde leden is vereist 
voor elk besluit betreffende de voorstellen tot wijziging aan de statuten, die aan de 
Algemene Vergadering moeten worden voorgelegd. 
 
Uiterlijk 90 kalenderdagen voor de vergadering die de statutenwijziging moet 
beoordelen, wordt een door de Raad van Bestuur opgesteld ontwerp aan alle 
deelnemers voorgelegd. 
 

Artikel 29. 

Aan de bestuurders kan een vergoeding worden toegekend waarvan het bedrag wordt 
vastgesteld door de Algemene Vergadering, binnen de perken en overeenkomstig de 
toekenningsvoorwaarden vastgesteld door de Vlaamse regering. 

Artikel 30. 

De Raad van Bestuur roept de buitengewone Algemene Vergadering zo dikwijls samen 
als hij nuttig oordeelt. 
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Artikel 31. 

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

Artikel 32. 

Buiten het geval van bijzondere bevoegdheidsdelegatie door de Raad van Bestuur, 
zullen de akten die ISVAG verbinden, door twee bestuurders worden ondertekend. 

Artikel 33. 

De bestuurders van de deelnemers/gemeenten brengen minstens tweemaal per jaar, 
tijdens een openbare vergadering van de Gemeenteraad die hen voorgedragen heeft, 
tijdig verslag uit over de uitoefening van hun mandaat en verstrekken toelichting bij het 
beleid van ISVAG. 
 
Deze verslaggevingsplicht dient tijdig toepassing te kennen met het oog op de 
vaststelling van het mandaat van de afgevaardigde op de Algemene Vergadering. 
 
Overeenkomstig artikel 70 van het Decreet legt de Raad van Bestuur aan de 
jaarvergadering volgend op de algehele vernieuwing van de gemeenteraden, een 
evaluatierapport voor over de werking van ISVAG. Dat rapport bevat een nieuw 
ondernemingsplan voor de komende zes jaar of een gemotiveerd voorstel ISVAG te 
ontbinden met inachtneming van de statutair bepaalde rechten van de deelnemers. 
 
Alle deelnemers ontvangen dit rapport uiterlijk 6 weken voor de datum van de 
jaarvergadering en bepalen het mandaat van hun vertegenwoordiger. 

Artikel 34. 

De deelnemers kunnen kandidaat bestuurders voordragen die geen lid zijn van de 
gemeenteraad of van de districtsraad, maar van wie de deskundigheid met betrekking 
tot de statutair bepaalde doelstellingen manifest aantoonbaar is. Deze voordrachten 
moeten uitdrukkelijk gemotiveerd worden. De onverenigbaarheid van het mandaat van 
bestuurder met de functie van werknemer van een aangesloten bestuur is niet van 
toepassing op deze deskundigen. 
 
De deskundigen maken geen deel uit van de Raad van Bestuur, maar zij kunnen de 
vergaderingen van de Raad van Bestuur en het directiecomité bijwonen en alle 
documenten opvragen. Het bijwonen der vergadering door de deskundigen geschiedt 
zonder stemrecht. De Raad van Bestuur, dan wel het directiecomité, bepaalt de 
vergoeding. 
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B. TOEZICHT 

Artikel 35. 

De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid 
vanuit het oogpunt van het Decreet en van de statuten, van de verrichtingen weer te 
geven in de jaarrekening, wordt uitgeoefend door één of meer commissarissen, 
benoemd door de Algemene Vergadering onder de leden van het Instituut der 
Bedrijfsrevisoren. Zij worden benoemd voor een periode van drie jaar en zijn 
onderworpen aan de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen die op hen 
van toepassing zijn. 
 
De Algemene Vergadering bepaalt de vergoeding van de commissarissen 
overeenkomstig de wettelijke bepalingen. 
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Titel IV: Algemene Vergadering. 

Artikel 36. 

De Algemene Vergadering, regelmatig samengesteld, vertegenwoordigt de totaliteit van 
de aandelen en haar besluiten zijn, binnen de perken van het Decreet en van 
onderhavige statuten, bindend voor alle deelnemers. 
 
De Algemene Vergadering is het hoogste gezag in ISVAG; ze kan, binnen de perken 
van het Decreet, wijzigingen aan statuten aanbrengen mits daarbij de dienaangaande, 
in onderhavige statuten omschreven, schikkingen te eerbiedigen. 

Artikel 37. 

De Algemene Vergadering is samengesteld uit vertegenwoordigers van de deelnemers. 
 
De vertegenwoordigers van de deelnemers/gemeenten worden door de Gemeenteraad 
van elke gemeente aangewezen uit hun leden. 
De vertegenwoordigers van de deelnemers/intergemeentelijke verenigingen worden door 
de Raad van Bestuur van elke intergemeentelijke vereniging aangewezen uit hun leden. 
 
De aanduiding van de afvaardiging op de Algemene Vergadering, de vaststelling van het 
mandaat van de afgevaardigden en de verdeling van het aantal stemmen waarover elke 
betrokken afgevaardigde beschikt, worden herhaald voor elke Algemene Vergadering. 
 
Een afschrift van de beslissingen terzake wordt aan ISVAG bezorgd, uiterlijk vijf 
kalenderdagen voor de Algemene Vergadering. De zittingen van de Algemene 
Vergadering zijn openbaar. 
 
Elke deelnemer bepaalt het aantal vertegenwoordigers op de Algemene Vergadering 
aan de hand van twee voor alle deelnemers op dezelfde wijze geldende criteria, waarbij 
in gelijke mate rekening gehouden wordt met zowel de omvang van de bevolking 
volgens de laatst gepubliceerde bevolkingscijfers, als met de kapitaalinbreng. 
Iedere deelnemer duidt steeds minstens één vertegenwoordiger aan. Voor de 
gemeenten worden zij rechtstreeks aangewezen door de gemeenteraden uit hun leden. 
Voor de intergemeentelijke vereniging door de organen bevoegd tot het beslissen tot 
deelneming of toetreding. Desgewenst kan de deelnemer, overeenkomstig de in de 
voorgaande alinea bepaalde criteria, bijkomende vertegenwoordigers aanduiden per 
volledige schijf van twintig (20) procent van respectievelijk haar bevolkingscijfer in 
verhouding tot het totale bevolkingscijfer van het ambtsgebied van ISVAG, en haar 
kapitaalinbreng in verhouding tot het totale maatschappelijk kapitaal van de vereniging. 
De oproeping voor de Algemene Vergadering vermeldt voor iedere deelnemer de 
daartoe benodigde cijfergegevens, aan de hand van de laatst gepubliceerde officiële 
bevolkingscijfers en van de laatst goedgekeurde jaarrekeningen. 
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Artikel 38. 

De Algemene Vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de Raad van 
Bestuur of door de bestuurder die, volgens de bepalingen van artikel 20 van 
onderhavige statuten, de Raad van Bestuur voorzit. 

Artikel 39. 

De jaarvergadering komt van rechtswege samen, elk jaar in de loop van de maand mei 
in de zetel van ISVAG of in enig ander lokaal in de oproepingsbrief vermeld. 
 
In de loop van het laatste trimester van elk jaar, wordt er een buitengewone Algemene 
Vergadering gehouden om de te ontwikkelen activiteiten en te volgen strategie voor het 
volgend boekjaar te bespreken. Een door de Raad van Bestuur opgestelde begroting 
staat op de agenda van deze vergadering. 
 
De Raad van Bestuur bepaalt de datum van de Algemene Vergadering. 
 
De Raad van Bestuur en de commissarissen kunnen de Algemene Vergadering 
bijeenroepen. 
 
Op verzoek van tenminste twee deelnemers die samen tenminste één vijfde der 
aandelen bezitten, hetzij op verzoek van drie deelnemers, is de Raad van Bestuur 
gehouden de buitengewone Algemene Vergadering bijeen te roepen binnen de dertig 
dagen die volgen op het verzoek. Het verzoekschrift moet de op de agenda te brengen 
punten vermelden. 

Artikel 40. 

De datum en de agenda van de Algemene Vergadering worden dertig dagen vooraf bij 
een aangetekende brief aan de deelnemers medegedeeld en bij gewone brief aan de 
Commissaris van de Vlaamse regering ter kennis gebracht. Bij deze brieven worden ook 
de nodige documenten bezorgd. 
 
De agenda wordt opgesteld door de Raad van Bestuur. 
 
Een deelnemer kan een punt op de agenda brengen op voorwaarde dat hij veertien 
kalenderdagen voor de Algemene Vergadering aan de Raad van Bestuur hiervan 
mededeling doet. In dit geval zal een aanvullende agenda aan alle deelnemers worden 
toegezonden, tenminste één week voor de Algemene Vergadering. Over de aanvullende 
agenda kan enkel beraadslaagd worden, maar niet gestemd. 

Artikel 41. 

De Algemene Vergadering kan slechts besluiten nemen:  
1) indien tenminste de meerderheid van de statutair bepaalde stemmen, die minstens 
de helft der deelnemers vertegenwoordigen, aanwezig of vertegenwoordigd is;  
2) over de punten die op de agenda werden geplaatst. 
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Artikel 42. 

Is het aantal der aanwezige deelnemers onvoldoende om besluiten te nemen, dan wordt 
binnen een termijn van dertig kalenderdagen een nieuwe Algemene Vergadering 
bijeenroepen. 
 
Deze vergadering mag geldig besluiten nemen over de punten die voor de tweede maal 
op de agenda voorkomen, welk ook het aantal der aanwezige deelnemers is. 
 
De betreffende oproepingsbrieven worden dan aangetekend verzonden minstens acht 
kalenderdagen vóór de nieuwe Algemene Vergadering. De oproepingsbrief bevat deze 
beschikking.  
 
Deze bepaling geldt niet voor statutenwijzigingen. 

Artikel 43. 

Elk aandeel geeft recht op één stem. 

Artikel 44. 

Behalve ingeval er door het Decreet of door deze statuten een andere meerderheid wordt 
vereist, worden de besluiten genomen bij gewone meerderheid van de geldig uitgebrachte 
stemmen. 
 
Wanneer een verkiezing van personen geen gewone meerderheid geeft bij de eerste 
stemming, wordt een nieuwe verkiezing gehouden over de twee kandidaten die het 
grootst aantal stemmen bekomen hebben; ingeval van staking van stemmen is de oudste 
kandidaat verkozen. 

Artikel 45. 

Voor elk besluit inzake toetreding van deelnemers, is de Algemene Vergadering slechts 
geldig samengesteld wanneer zij tenminste de helft én van het aantal statutair 
bepaalde stemmen  én van het aantal deelnemers vertegenwoordigt. 
 
De besluiten dienen daarenboven goedgekeurd te worden met een meerderheid van 
tweederden der geldig uitgebrachte stemmen die minstens twee vennoten 
vertegenwoordigen. 
 
Over iedere wijziging van de statuten moet beraadslaagd en beslist worden in en door de 
Raden die de oorspronkelijke statuten hebben goedgekeurd. Ten dien einde wordt een 
ontwerp aan de deelnemers medegedeeld negentig dagen voor de Algemene 
Vergadering. Aan de deelnemers wordt een rappel gestuurd gelijktijdig met de 
oproepingsbrief. Deze documenten vermelden de bepalingen van onderhavige alinea. 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. 
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De notulen van de Algemene Vergadering houdende wijziging van de statuten, wordt 
samen met de bijhorende documenten waaronder de beslissingen van de deelnemers, 
binnen een termijn van dertig kalenderdagen na zijn dagtekening aan de Commissaris 
van de Vlaamse regering voorgelegd. 
 
De wijzigingen worden goedgekeurd door de Vlaamse regering binnen een termijn van 
negentig kalenderdagen na ontvangst van het verslag door de Commissaris van de 
Vlaamse regering. Verstrijkt deze termijn zonder dat de Vlaamse regering een beslissing 
heeft genomen en verstuurd, dan wordt de goedkeuring geacht te zijn verleend. 
 
De statutenwijzigingen worden op dezelfde wijze als de oprichtingsakte neergelegd en 
bekend gemaakt. 
 
Een volledig gecoördineerde tekst van de statuten wordt neergelegd in de zetel van 
ISVAG, bij de toezichthoudende overheid en in de gemeentehuizen van elke 
deelnemende gemeente binnen een termijn van dertig kalenderdagen na de ontvangst 
door ISVAG van het goedkeuringsbesluit of na het verstrijken van de termijn voor 
goedkeuring. 
 
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 die wijzigingen heeft aangebracht. 
 
Er kunnen geen statutenwijzigingen aan de deelnemers worden voorgelegd in de loop 
van het jaar waarin verkiezingen voor een algemene vernieuwing van de gemeenteraden 
worden georganiseerd, tenzij ingevolge een wettelijke of reglementaire verplichting of om 
het aantal mandaten binnen ISVAG te verminderen. 

Artikel 46. 

De jaarvergadering hoort de verslagen van de Raad van Bestuur en van de 
commissarissen. Zij doet uitspraak over de conclusies van die verslagen en de 
jaarrekening, alsmede over de bestemming van het resultaat. 
 
Zij spreekt zich dan ook uit over alle andere punten die op de agenda staan. 

Artikel 46bis (nieuw): Jaarlijkse rapportering Vlaamse Regering 

 

De Algemene Vergadering rapporteert aan de Vlaamse Regering over haar werking 

overeenkomstig de toepasselijke reglementering. 

Artikel 47. 

De notulen van de Algemene Vergadering worden in een speciaal register 
ingeschreven, getekend door de leden van het Bureau. 
 
Eensluidend verklaarde afschriften van de notulen worden toegezonden aan alle leden 
van de Raad van Bestuur, aan de commissarissen, aan de afgevaardigde op de 
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Algemene Vergadering, aan het College van Burgemeester en Schepenen van elke 
deelnemende gemeente, aan de Raad van Bestuur van elke deelnemende 
intergemeentelijke samenwerking en dit binnen de dertig (30) dagen na de algemene 
vergadering. 
 
Van de besluiten van de algemene vergadering wordt binnen de twintig (20) dagen na 
het nemen van een besluit een lijst met een beknopte omschrijving van de daarin 
geregelde aangelegenheden verzonden aan de Vlaamse Regering. Vanaf de dag van 
de verzending aan de Vlaamse Regering wordt de lijst gedurende minstens twintig (20) 
dagen ter inzage gelegd van het publiek. Dezelfde lijst wordt gepubliceerd op de 
website van ISVAG. 
 
De afschriften en de uittreksels van de beraadslagingen van de Algemene Vergadering 
worden ondertekend door de voorzitter of de ondervoorzitter van de Raad van Bestuur.
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Titel V: Balans en resultatenrekening. 

Artikel 48. 

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december. 
 
De boekhouding van ISVAG wordt gehouden volgens de wetgeving op de 
boekhouding van de ondernemingen en overeenkomstig de richtlijnen van de 
bevoegde overheid. 

Artikel 49. 

Per éénendertig december van elk jaar stelt de Raad van Bestuur de balans en 
de resultatenrekening op. 
Deze stukken worden, ten laatste samen met de oproeping tot de jaarverga-
dering, aan de deelnemers medegedeeld. 
 
De Raad van Bestuur zal, minstens acht weken vóór de jaarvergadering, alle 
stukken die nodig zijn voor de controle der geschriften, zonder verplaatsing van 
documenten, ter beschikking van de commissaris-revisor stellen. 

Artikel 50. 

Ieder jaar, binnen de dertig dagen na hun goedkeuring door de jaarvergadering, 
worden het jaarverslag, het verslag van de commissaris, alsmede het uitvoerig 
verslag omtrent de activiteiten van ISVAG, ter kennisgeving aan alle leden van 
de Gemeenteraad van de aangesloten deelnemers bezorgd en aan de 
Commissaris van de Vlaamse regering overgemaakt. 
 
Tevens wordt jaarlijks, binnen de dertig dagen na goedkeuring door de 
jaarvergadering, de jaarrekening neergelegd bij de Nationale Bank van België en 
zal de Raad van Bestuur de voorgeschreven documenten aan de bij de Wet 
opgelegde publicaties en neerleggingen onderwerpen. 

Artikel 51. 

Het resultaat van het boekjaar is het verschil tussen, enerzijds het totaal van alle 
opbrengsten voortkomende van de bedrijvigheid van ISVAG, daarin begrepen de 
deelname van de deelnemers in de werkingskosten, en anderzijds alle 
rechtstreekse en onrechtstreekse kosten en lasten waartoe de activiteit van 
ISVAG aanleiding geeft. 
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Het batig saldo van elk boekjaar wordt als volgt verdeeld: 
 
1) een voorafneming van vijf procent voor de wettelijke reserve. Deze vooraf-
neming zal ophouden verplicht te zijn wanneer het reservefonds één tiende van 
het maatschappelijk kapitaal zal bereikt hebben; 
 
2) aan de deelnemers een vergoeding voor de inbreng van het werkelijk gestort 
aandeel in het geplaatst kapitaal en eventueel voor andere bedragen, door hen 
aan ISVAG ter beschikking gesteld; 
 
3) de rest wordt verdeeld onder de deelnemers in verhouding tot de bijdrage van 
elke deelnemer- vennoot in de werkingskosten van ISVAG. 
 
De Algemene Vergadering heeft nochtans het recht, op voorstel van de Raad 
van Bestuur, na de voorafneming van de wettelijke reserve, het geheel of een 
gedeelte van de bestemming van het resultaat, op de beschikbare reserve te 
storten of op het volgend boekjaar over te dragen. 
 
Wanneer een boekjaar met verlies wordt afgesloten, wordt dit verlies vereffend 
door middel van een afneming op de beschikbare reserve en, zo deze 
ontoereikend is, op het volgend boekjaar overgedragen. 
 
Wanneer, door de opgestapelde verliezen ingevolge deze overdrachten, het 
netto-actief van ISVAG gedaald is tot minder dan de helft van het maat-
schappelijk kapitaal, moet de Raad van Bestuur een saneringsplan opstellen 
voor de financiële toestand van ISVAG, met verantwoording van zijn voorstellen. 
 
Dit saneringsplan dient voorgelegd aan de Algemene Vergadering binnen een 
termijn van twee maanden nadat het verlies is vastgesteld. De oproepings-
brieven voor deze Algemene Vergadering dienen éénentwintig dagen voor de 
vergadering, samen met de verantwoorde voorstellen en alle bijbehorende 
documenten waaruit de noodzaak van het saneringsplan blijkt, aan de 
deelnemers toegezonden. 
 
Binnen dezelfde termijn worden aan de Vlaamse regering alle stukken overge-
maakt waaruit de financieel deficitaire toestand blijkt, evenals het saneringsplan 
en de oproepingsbrief voor de Algemene Vergadering. 
 
De Algemene Vergadering beslist over de voorwaarden die gelden voor de 
statutenwijzigingen. Indien het saneringsplan niet of in onvoldoende mate wordt 
aanvaard, kan de Vlaamse regering bij een gemotiveerd besluit de 
regeringscommissaris gelasten in de plaats te treden van de organen van 
ISVAG. 
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Titel VI: Verlenging, uittreding, ontbinding, uitsluiting, 
vereffening. 

Artikel 52. 

ISVAG mag uitsluitend, bij toepassing van artikel 35 van het Decreet, verlengd 
worden voor een termijn die telkens niet langer dan achttien jaar mag zijn. 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 
beslissing met een drievierde meerderheid van het aantal stemmen. 
 
Uiterlijk negentig kalenderdagen voor de Algemene Vergadering, die beslist 
over de verlenging, wordt de agenda aan alle deelnemers verstuurd. 
 
De deelnemers die niet wensen deel te nemen aan de verlenging houden op 
deel uit te maken van ISVAG op het einde van het jaar waarin tot de 
verlenging beslist wordt. De deelnemers die besluiten niet deel te nemen aan 
de verlenging, moeten de door hen aangegane contractuele verbintenissen 
naleven, maar zijn voor het overige geen schadevergoeding verschuldigd. 
 
Wie niet langer deelneemt, is krachtens artikel 37 van het Decreet eventueel 
gehouden een deel van het personeel over te nemen. Bovendien vindt er een 
vereffening en verdeling plaats in hoofde van de uittreder. 
 
Deelnemers die nalaten over de verlenging te beslissen of hun beslissing niet 
meedelen, worden geacht verder deel uit te maken van ISVAG. 
 
Overeenkomstig artikel 36 van het Decreet zal, indien de duur van ISVAG 
verstrijkt in de loop van het jaar waarin de verkiezingen voor de algehele 
vernieuwing van de gemeenteraden worden georganiseerd, over de verlenging 
pas beslist worden in het daaropvolgende jaar, zowel door de betrokken 
Gemeenteraden als door de eerste Algemene Vergadering in de loop van het 
jaar. Zolang wordt de oorspronkelijke duurtijd verlengd. 

Artikel 53. 

Overeenkomstig artikel 34 van het Decreet is het niet toegelaten uit te treden 
tijdens de duurtijd van ISVAG. 
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Artikel 54. 

Overeenkomstig artikel 37 van het Decreet kan de Algemene Vergadering op 
het verzoek van drievierde van het aantal deelnemende gemeenten, en aan de 
hand van de daartoe strekkende gemeenteraadsbeslissingen, met een 
drievierde meerderheid van het aantal stemmen beslissen tot de vervroegde 
ontbinding van ISVAG. 

Artikel 55. 

Bij het verstrijken van de statutair bepaalde duurtijd die niet verlengd wordt of 
ingeval van vervroegde ontbinding van ISVAG wijst de Algemene Vergadering 
die de ontbinding vaststelt, de vereffenaars aan op dezelfde wijze als bepaald 
voor bestuurders. Een beperkt college van vereffenaars kan samengesteld 
worden op dezelfde wijze als het directiecomité. 
 
De Algemene Vergadering regelt de wijze van vereffening derwijze dat deze 
binnen een tijdperk van drie jaar na de aanstelling van de vereffenaars zal 
afgesloten worden, dit alles overeenkomstig artikel 183 en volgende, van het 
Wetboek van Vennootschappen. 
 
Na aanzuivering van alle schulden en lasten, alsmede de kosten der liquidatie 
of bewaring welke voor deze regeling gedaan werden, wordt het netto-actief 
evenredig verdeeld onder de maatschappelijke aandelen, rekening houdend 
met het percentage van hun volstorting, en na verrekening van hun nog op te 
bouwen aandeel in de reserves in verhouding tot de aangebrachte volumes. 
 
De deelnemende gemeenten zijn gehouden een deel van het personeel over 
te nemen en hebben een  recht  van voorkeur op  overneming van  de  op  hun  
grondgebied gelegen installaties tegen boekwaarde tenzij andersluidend 
bereikt akkoord. 
 

Artikel 56. 

Een deelnemer kan uitgesloten worden wegens niet-naleving van zijn 
verbintenissen ten aanzien van ISVAG. 
 
Op het gemotiveerd voorstel van de Raad van Bestuur beslist de Algemene 
Vergadering tot uitsluiting met een drievierde meerderheid, zowel voor het 
geheel van de geldig uitgebrachte stemmen, als voor de geldig uitgebrachte 
stemmen van de vertegenwoordigde deelnemers, en op voorwaarde dat de 
gewone meerderheid van het aantal deelnemende gemeenten hun instemming 
betuigt. 
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Tenminste vierentwintig weken voor de Algemene Vergadering waarop beslist 
wordt over de uitsluiting, zal de betrokken deelnemer met aangetekende brief 
in kennis worden gesteld van het gemotiveerd verslag tot uitsluiting van de 
Raad van Bestuur. De betrokken deelnemer zal binnen de acht weken na de 
verzending van de aangetekende brief, zijn schriftelijk verweer moeten 
overmaken aan ISVAG. 
 
Indien de betrokken deelnemer dit wenst, kan hij verzoeken om gehoord te 
worden. 
 
De uitgesloten deelnemer kan, naast gehouden te zijn tot het naleven van de 
door hem aangegane contractuele verbintenissen, gehouden zijn tot betaling 
van de schade en kan verplicht worden om personeel over te nemen, en bij 
gebreke om dit personeel vrijwillig over te nemen, zal de uitgesloten 
deelnemer gehouden zijn tot betaling van de daaruit voortvloeiende schade. 
 
Het ontslag na uitsluiting wordt pas effectief op het einde van het boekjaar 
waarin het werd verleend en voor zover alle aan ISVAG nog verschuldigde 
bedragen werkelijk zijn betaald, tenzij hieromtrent tussen de betrokken partijen 
een overeenkomst is bedongen. 
 
De uitgesloten deelnemer kan enkel aanspraak maken op zijn aandeel in 
ISVAG, zoals dat blijkt uit de balans van het boekjaar waarin het ontslag 
plaatsgrijpt. 
 
De terugbetaling zal slechts geschieden op het ogenblik dat het ontslag 
effectief wordt overeenkomstig dit artikel. 
 
De verschuldigde bedragen aan de uitgesloten deelnemer zullen geen intrest 
opbrengen tijdens de termijn, gesteld voor de terugbetaling. 
 
De uitgesloten deelnemer komt terug in het volle bezit van de rechten waarvan 
hij afstand had gedaan, waarbij de eventuele overdracht van deze rechten 
door de intercommunale van rechtswege vervalt. 
 
 
 


