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Art. 2. De vereniging is onderwoq)en aan de wet van één
maart negentienhonderd tweeëntwintig, betreffende de vereniging van gemeenten tot nut van het algemeen, en de wijziBingen welke later aan deze wet werden aangebracht.
N. 2467 - 1
De vereniging zal de vorm aannemen van een samenwer<< Intercommunale Maatsehappij voor Openbare Gezond- kende vennootschap. Zij zal fungeren volgens de samenge.
heid van het Gewest Kortrijk, genoemd Imog >, schakelde wetten op de handelsvennootschappen, behalve wat
betreft de afwijkingeìn op deze wetten voorzien bij d.e wet van
samenwerkende vennootschap, te Kortrijk
één maart negentienhonderd tweeëntwintig of bij onde¡havige
Sociétés commerc¡ales

2467-1

-

2467-B

Handelsvennootschappen

OPRICHTING
Het jaar negentienhonderd negenenzestig, de negende september.

Voor ons, Mr. Paul Albert Maertens, notaris verblijvende te

Kortrijk.

'

Zijn verschenen

:

1. De gemeente Deerlijk, hier vertegenwoordigd door haar
plaatsvervangend lasthebber heer Roger Terryn, schepen, bijgestaan door de heer Jos. Destrooper, gemeentesgkretaris, ter
uitvoering van een beslissing van de gemeenteraad van één
september negentienhorrderd zevenenzestig.
2. De stad Harelbeke, hier vertegenwoordigd door haa,r last-

hebber de heer Julien Dehullu, schepen, bij'gestaan door de
heer Eric Soete, gemeentesekretaris, ter uiüvoering van een
beslissing van de gemeenteraad van vijf juni negentienhonderd zevenenzestig.
3. De gemeente Heule, hier vertegenwoordigd door haar
lasthebber de heer Georges Cattebeke, burgemeester, bijgestaan door de heer Octaaf Gheysen, gemeentesecretaris ter
uitvoering van een beslissing van de gemeenúeraad van dertig
mei negentienhonderd zevenenzestig,
4. De stad llortrijk, hier vertegenwoordigd door haar lasthebber de heer lvo Joseph Lambrecht, burgemeester, bijgestaan door de heer Hend¡ik å,ndré Caveye, sfadssekretaris, ter
uitvoering van een beslissing van de gemeenteraad van twaalf
mei negentienhonderd zevenenzestig.
5. De gemeente Kuurne, hier vertegenwoordigd door haar
lasthebbe¡ de heer Jozef Callewier, gemeenteraadslid, bijgestaan door de heer Gilbert Maertens, gemeentesekretaris, ter
uitvoering van een beslissing van de gemeenteraad van negentien mei negehtienhonderd zevenenzestig.
6. De gemeente Ooigem, hier vertegenwoordigd door de
plaatsvervangende lasthebloer heer Camiel Deleersnijder, sche-

pen, ter uitvoering van een beslissing van de gemeenteraad
van negen mei negentierùronderd zevenenzestig.
?. De gemeente Zwevegem,

hier vertegenwoordigd door haar
lasthebber de heer Jeroom Vandevelde, eerste schepen, bijgestaan door de heer Jeroom Claeys, gemeentesekretaris, ter
uitvoering van een beslissing van de gemeenteraad van Vijf

statuten.
Art. 3. De vereniging heeft

tot doel :
1) Het oprichten en in bedrijf houden van de nodi.ge rioolwaterzuiveringsinstallaties tot dewelke eveneens industrlële
afvalwaters mogen toegelaten worden binnen de terzake vigerende wettelijke bepalingen.
Zij rnag, ziclr eveneens gelasten met het bouwen van de

hoofdafvoerleidingen en verZamelriolen voor Ïret aanvoeren
van het te zuiveren afvalwater naar de zuiveringsinstallaties.
2) Het oprichten en in bedrijf houden van verwerkingsbedrijven voo¡ de afval van alle aard, ats huishoudelijk vuil,
straatafval, tuinafval, enz., alsmede alle industriële afval voor
zover het in de installaties verrot of verbrandbaar is. Zij mag
zich eveneens gelasten met het ophalen van d.e afval.
3) Zij mag alle verrichtingen doen, zo getrdelijke als anderg
die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben met het
maatschappelijk doel.
Art. 4, De vereniging mag, na beslissing van de algemene
vergadering, het gestelde doel nastreven door middel van een

installatie per onderscheidene geografische sektoren.

.{rb. 5. De maatschappelijke zetel van de vereniging is gevestigd in het Stadhuis, G¡ote Markt, te Kortrijk.
Deze zetel mag, bij gewone beslissing van de raad van
beheer, naar een andere plaats worden overgebracht, eveneens in een gebouw dat a,an de vereniging of aan een openbaar
bestuur toebehoort, De raad zorgt ervoor dat elke nieuwe
zetel in het bijvoegsel van t¡et Belgiscll Staa.tsblad, wordt
bekendgemaakt.

De vereniging mag naast de maatschap¡lelijke zetel één of
meer exploitatiezetels vestigen.
Art. 6. De vereniging wordt opgericht voor een termijn van
dertig jaar, die een aaîyar:g neemt op de dag der publikatie
van de oprichting der vereniging, in de bijlagen van het Bel-

gisclt Støatsblød.

De vereniging mag slechts verbintenissen aangaan voor een

termijn die haar bestaanstermijn overschrijdt, indien deze
verbintenissen kunnen nagekomen wofden d.oor haar inkomsten, rese¡ves, vast beloofde toelagen of voorafgaandelijke
onderschreven kapitalen.
Art. ?. De vereniging is samengesteld uit de voor het opmaken van onderhavige akte veischijnende partijen, alsmede uit
de leden, die, na machtiging door de l{oning door de alge-

mene vergadering, beraadslagend overeenkomstig de voorseptember negentientronderd zevenenzestig.
wâarden van stemming voorzien in artikel vijfenvijftig van de
De lasthebbers der gemeentebesturen zijn aangesteld inge- onderhavige statuten tot deelnerning .worden
toegelaten.
volge een regelmatige beslissing van de betrokken gemeenteTITEL IT..
raden respektievelijk genomen op zesentwintig juni, aclrten- Køpitøø| uerplich,tingen deelgenoten
twintig juli, acht juli, zestien juli, achttien juli, vijftien juti en
8.
Het
maatschappelijk
kapitaal, dat minimum tien
^å.rt.
zeventien juni laatst, waarvan zij de aanstellingsbewijzen heb- miljoen
(F 10 000 000) moet bedragen, is onderverdeeld
frank
ben voorgelegd.
in nominatieve deelbewijzen van duizend frank (F I 000) etk.
lffelke komparanten, handelend als gemeld, gezien het
Art. L Er worden twee reeksen van maatschappelijke deelKoninklijk Besluit de dato twintig rnaart negentienhonderd bewijzen
gecreëerd :
negenenzestig, beslissen een interkommunale maatschappij
á.
Deelbewijzen
toegekend aen de gemeente.
onder de vorm van samenwe¡kende vennootschap op te ¡ichB. Deelbewijzen toegekend aan andere openbare besturen
ten die zal fungeren volgens de samengeschakelde wetten op
de handelsvennootschappen beTralve wat betreft de afwijkin- en intercommunale verenigingen.
De deelbewijzen kunnen slechts overgedragen worden ond.er
gen op deze wetten voorzien bij de wet vañ één ma,art negenaangeslotenen van dezelfde reeks, mits toestemming van de
tienhonderd tweeëntwintig of bij de onderhavige statuten.
algernene vergadering. en indien de afstand van deelbewijzen
geen afbreuk doet aan de waarborg van goede uitvoering van
STATUTEN
de verbintenissen.
TITEL l.
Bena,ming, ,Doorwerp, zetel, duur
Art. 10. Het bedrag van het kapitaal da.t door elke
Artikel 1. Onder de aanwezige partÍjen wordt een intercom- bij de stichting onderschreven wordt, is bepaald opþemeente
honderd
munale maatschappij opgericht onder de benaming < Inter- frank (F 100) per inwoner.
communale Maatschappij voor Openbare Gezondheid van het
De bekomen bedragen worderi op het hoger duizendtal afgeGewest Kortrijk - genoemd << fmoq >>.
rond, De raad van beheer regelt de oproep tot volstorting van
Deze intercommunale maatschafttij wordt in de hiernavol- het onderschreven kapitaal. Het bevolkingscijfer wordt
gende statuten steeds genoernd << vereniging >>.
bepaald door de jongste jaarlijkse statistiek van ,s Rijks
Soc. commere.

-

Handelsvenn,

- 3e trim./Be kwart,
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2467

i

Sociétés commerciales

19730

-

Handelsvennootschappen

A¡t. 16. Wanneer betalingen niet geschied-en binnen de terbevolkingscijfer in lnet Betgisch Staøtsblüd gepubliceerd' op
het ogenblik van de aanvaarding der toetreding door de alge- mijnen voorzien door de statuten of vastgelegd door de ra¿d
van beÏreer, zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling
mene vergadering.
Art 11, Voor de gemeenten, dre toetreden na de stichting' een intrest die één ten honderd hoger ligt dan de rentevoet
wordt de kapitaalsonderschújving berekend volgens de bepa- op dat ogenblik toegepast door het Gemeentekrediet van
lingen van artikel tien en mits toepassing va¡r artikel achttien. België, op de achterstallige beta.lingen ve¡schuldigd zijnDeze regeling geldt voor alle l:talingen door de aangesloDe beheeltaad zal de kapitaalsonde¡schrijving der ande¡e
ten gemeenten aan de ve¡enig'-"; verschuldigd.
openbare þesturen die toetreden na de stichting, bepglen.
Deelgenoten, toetreding, uitbreldiw, ultsluàting
Art. 12. Onder toepassing van artikel negen, tien en elf, TITEL fII.
- toetreding tot de maatschappiJ staat vrij voor
hierboven, worden, met het oog op de vérgoeding van de
17.
De
Á,rt.
inbrengen de volgende ma¿tschappeliike aandelen bÍj de alle gemeenten en andere openbare besturen, onder meer
oprichting van de veteni8ing gecreëerd :
intercommunale verenigingen, die de süalutaire en wetteliJke
Aendelen als volgt aan de aangesloten g€meenten toege- verplichtingen willen nakomen
kend (reeks À) :
De algemene vergaclering beslist over hun opneming onder
1. Gemeente Deerlijk : negenhonderd achtennegentig deel- voorbehoud va¡r I(oninklijke machtiging zoals in artikel zeven

bewijzen...
2: st¿d Harelbeke : duizend achthonderd zevenenüwiDtig deelbewijzen
3: Gemeente l{eule : negenhor¡derd zesenzeventig
..:
deelbewijzen
l. Stad l(ortrijk :, vierduizend vijfhonderd twintig
.i.
deelbewijzen
5. Gemeente Ifuurne : duizend tweehonderd zevenenvijf0ig deelbewiJzen , : . ... .!j ,,..
6. Gemeente Ooigem : tweehonderd negenenvijftig
deelbewijzen
?. Gemeer¡te Zwevegem : duizend honderd zeven...
enzestig deelbewijzen
Iletzij in totaal : elfduizend, en yier deelbewijzen .

998

1827

4520

t257
259
1'167
11

**

hun onderschrijving tn het maatArt.
schâpÞeltjk kapttaal zullen de aaDgeslot€¡r gemeenten hun
waa¡borg verlenen aãn de leningen op te nemen ter financle-

ring van de uitgaven voo¡ het aa¡rleggen, verg¡oten of instandhouden der installatles. Het bedrag en de timing der op te
nemen leningen en de verdeling der te verlenen waarborgen

q¡orden prorata onderschreven aandelen door de raad yan
beheer bepaeld.
Art. 14.' De aangesloten gemeenten verbinden zich er .toe
leder jaar aan de vereniging een bijdrace te storten ter dekking v¡¡n de werkingskosten, daarln beg¡epen financiële lssten
der leningen - kosten van algemeen besttrur en exploitatiekosùen De vereniging meg proVisies of voorefbetalinqen oþvragen op basls van de ramingen vastgelegd tn de jaarlijkse
begroti¡¡g van ontvangsten en uitgaven; het saldo wordt
geltoft ria goedkeuring der Ja¿rrekening door de bevoegde

overheid.

De vèrdeling van de werkiRgskosten onder de aangesloten
g€meenten ifuordt vastgelegd door de read van belreer op basis

650/o

(vijfer¡zestig ten tronderd) naar rato

^Art 18. Bij toetreding van nieuwe deelgenoten zel ee-n herverdeling der waarborgen voorzien in artikel dertie¡r, gedaan
wo¡den,

9?6

13. Buit€n en bÒven

Yan onderstaande normen :
l) Kosten van algerneen bestuur. Bestuu¡skosten.
- verdeeld tussen
35% (viJfendertig tæn honderd) gelijk
eangesloten getneentebestur€n,

ve¡meld

De kosten de¡ uitbreidingen die moeten uitgevoerd wolden
deelgenoten zullen uitsluitend door

in het belang van nieuwe

deze vennoten gedragen worden.

Nieuwe toetredende gemeenten betalen benevens de volstor-

ting van het onderschreven kapitaal een lntomgeld te bepalen door de rasd van beheer met een maximum gelilk aan de
ñiom der biJdragen voor bestuurskosten alsof ziJ lid rouden

geweest ziJn van bij de stichting.
Ârt. 19. De gemeenten welke voor gelijk welke reden ophouclen deel uit te maken ven de ve¡eniging, zullen geen aarispraak kunnen maken op elgendom of gebrutk yan de Írutallaties der vereniging opgeúcht op lnrn Ercnd8íebi€d, zelfs
indien zij een aandeet hebben betasld in dè bou#rosten. Zlt
zullen zich niet kunnen verzetten tegen de verderre aaowezigheid van hoger vermelde installaties op lnrn g¡ondgebled en
op het publiek do¡nein en zlj kunnen beùreffende deze aanwezigheid geen vergoerting of huurgeld clsen
Geen aanvreag om ontsleg is ontvankelijk binnen de eersto
tien jaren van het bestaan der vennootschap.
De uittrede¡rde gem,€enten sr¡llen alleêD a^¿nsB¡e^ek kunnen
maken op te¡ggbetBling van het door heu volgesto¡te kaÞitaal,
indien dit niet werd aangewend door de intercommr¡nale tot
investering in i*ichtinEen welke geen yerkoop of handelsrvaarde hebben.
Zij zt¿Ilen in geen geval een aandeel Lunnen vorderen in het
bezit der intercommuuale.
De uittredir¡C dient door de algemene ver8ladering aenvasrd.
fndien de uittreding va¡r één of m¡æt gemeent€n bezwaren
en hogere financiële lastcn meebreDgt voor de overgebleven
leden-gemeenten; tan de beheene^gd, nâ onderzoet verzet
inbrengen, bil. de algeme¡e vergadcrtng.

De algehene vergadering kan in attt geval dc uittreding

weigeren ofwel onderwerlren a,an yoorwaa.rden tcr vriJwarlog
van de belangen der verenlglng.
De verschuldigde bed¡agen asn uitt¡edende tem€enten zulvan de totale
len geen lntrest opbrengen tijdens de termfln gcßteld voor dc

el

de

bevolking van elke gemeente.
2) Exploitatiekosten (inbegrepen leningslasten).
Verdeeld op basis van de bediende bevolklng, mits inachtname voor zove¡ als mogelijk van-&lle àndere.faktore¡r, dle
de exploitatle kunr¡en beinvloeden meù dien vêrstande det
voor elke iastallatie een afzonderliJke venttletie der exptoltatiekosten geschiedt tussen de bediende gemeenten op grond
van &fzonderlijke gemeentelijke rekeningen.
Art. 15. Ieder aangesloten gemeente aeemt de verplichting
op'bij eerstæ navraag door de raad van beheet alle scl¡ikkingen te nernen om uitsluitend aan dc-vereniging alle afval

tenrgbetating.

Art. 20. De algemene vcrgade¡ing kan leden uitsluiten wanneer deze welgeinn aan hun verpllchtingen tegenover de vercnigingen te voldoen.
Bij uitsluiting cullen de regelen gelden bepael4 onder artikel negentlen hlerboven yoonrien inrek€ utttredtng.
In geval van ontslag of uitsluiülng van cen vcnnoot yerbinden de andere vennotên zich ertoo hct bed¡ag yan het a^an
de uittredende ol uitgealotcn y€nnoot uit te tercn kapitaal
over te nernen. Zo nodig kan oÞ bcrllssing va¡î dG elgpmenc
vergsdering bet sederbelegginglfonds aangrcwend worde-n voor
o¡rgehaald op haer grondgebied te leveren.
De deelgenoten geven aa¡r de veren¡ging voor w¡t hnn de terugbetallng ven dit b€dÊg.
grondgebied betreft het ultsluitend rechü alle afval op te
TITEL IV.
- Beh,eer, loezicht
halen, te behandelen, te ver'we¡ken en te verkopen.
;1.
Raad
betr€cr.
van
Zij verbinden zich ruggesprask te nemeD met de vereniging
Ârt. 21. p" ye¡sniging wordt beheerd door een r¿ed y&n
voor wat de werking va,n lrun dienst yoor het ophalen vaa
de afval beüreft en zie,h te schikken na¿.r de richtlijaen van beheerders semengesteld els voltû :
de vereniging om de efleveringen vaD efval in bedrlJfs-eEotwee/derde van de ma,ndaten wotden toege- minlnum
nomische voorwaarden voor de uitbeting der verwerlCngst¡- kend
aan de gemeenten.
stallaties te laten geschieden Dp ¡aad vän þetreer heeft in dit
elgernene vergadeting der eandeelboude¡s zal asn de
- Dcopenba,re
opzicht de nodigo bevoegdheden om rþhtlilnen tc geven, kon- ande¡e
b€stuæû of tnsto¡lfug€n In ve¡houding tót
takten af te sluiten en/of regelingen te treffen.
hun inbren& een aantatr manda,ten toewijzen dat maxlmum
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één/derde van het totaal aantal te begeven mandaten mag
bedragen, waarbi¡rnen een a.fgevaardigde van staat en provincie kur¡nen worden opgenomen, zelfs indien deze besturen

geen inbreng doen.
De beheerders \,vorden benoemd door de algemene vergadering op voordracht enerzijds van de gemeenten en anderzijds
van de andere openbare besturen of instellingen.
Ingeval de titularissen der reeks A of B geen beheerde¡
zouden voordragen of in geval de algemene vergadering zou
weigeren één of verscheidene der voorgedragèn kandidaten te
benoemen, zal een tweede. algemene vergadering bijeengeroe-

pen worden binnen de vijftien dagen.
Op deze tweede algemene vergadering zullen de titularissen
der deelbewijzen A of B drie kandidaten per vacatuur moeten
aanduiden; de algemene vergadering oefent v¡iJ haar keus

uit tussen deze ka¡rdidaten, bij gewone meerderheid

uitnodigingen met vermelding van de dagorde, tenminste acht
bijeenkomst gepost zijn.
van de raad v¡orden gehouden in de
tel of in enig andere op de uitnoüeiid
verm

vrije
De
maat

der

stemmen,

of de statuten er andérs over besshikken.
Ingeval het aantal aanwêzige of vertegenwoordigd.e leden
ontoereikend is om geldig te beraadslagen wordt de tàad
binnen de dertig dagen opnieuw bljeengeroepen en mag hiJ
geldig beraadslagen over de punten welke voor de tweede
vertrouwen.
maal op de dagorde voorkomen,
Deze beTreerdet zal bijgevolg over twee stemmen beschik- woordige of vertegenwoordigde welke ook het aa¡rtal tegenbeheerders zij. Aan d.e beken en zal in aantal voor tffiee beheerders tellen.
schikkingen van onderhavige
Eén beheerder zal geen titularis mogen zijn van meer dan oproeping tot de vergadering alinea, moet bij elke tweede
van de raad vân beheer herintwee stemmen,
nerd worden.
Art. 22. De duur van het mandaat van elke beheerder is
Art. 32. De beraadslagingen van de raad van beheer worden
vastgesteld op drie jaar. De uittredende beheerder is her- genoteerd
in processen-verbaal, getekend door de meerderkiesbaar.
ten minste der leden aanwezig aan de beraadslaging en
Art. 23. Wanneer een mandaat van beheerder openvalt zal heid
in zijn voorlopige vervanging u¡orden voorzien door een beslis- stemming, De gema,ndateerden of volmachtdragers tekenen
en voor de doo¡ hen vertegenqrgg¡¡{igclg afwesing van de beheerders en commissarissen in algemene raad voor zichzelfprocessen-verbâa.l
worden verbônden dn'de volbijeengeroepen; zijn definitieve vervanging heeft plaats ter zigen. Deze
gelegenheid van de eerstvolgende algemene vergadering. De machten aangehecht.
Eensluidende afschriften en uittreksels door de secretaris
aldus verkozen beTreerder voltooit het m¡ndaat va,n degene
(sen) van de raad getekend, worden aan de leden van de
die hij vervangt.
Art. 24, De behee¡ders die door de gemeenten of andere belreerraad voorgelegd binnen de veertign dagen volgend. oþ
openbare besturen of instellingen we¡den voorgedragen, wor- de vergadering.
Art. 33. Onder toepassing van de bepalingen vervat in artiden veronde¡steld ambtshalve ontslagnemend te zijn twee
maanden nadat hij het bij ziJn benoeming beklede mandaat kel vijf, te zevende van de wet van één maart nggentienhonverloren heeft, en/of na de vernieuwing van de raad die hem derd tweeéntwintig op de vereniginþen vañ gemeenten tot
nut van het algemeen, zal de raad van beheer tenminste driil
had voorgedragen.
Art. 25. De beheerders-worden van rechtswege als ontslag- weken vóór de algemene vergdde¡ing aan de leden meedelen I
DeÍrend' beschouwd zodra, zij niet meer Tret vertrouwen weg- de bala,ns, de rekening van ierlies en winst, d.e exploitatiedragen van, de partij die hen heeft voorgedragen; in hun rekènirig, de verdeling van de afschrijvingen, de verdeün!
vervanging wordt voorzien overeenkomstig de bij artikel drie- va,h de weikingskosten zoals bepaald ori,der artikel veertien.
Moest deze procedure in gebreke blijven of moest de algemene vergadering geen der voorgedragen kandidaten wensen
te benoemen, dan zou de algemene vergadering het beschikbaar mandaat aan één der r€eds benoemde beheerders tôe-

alsmede de afrekening de netto vaststellend en d'e ontworpen
entwintig bgestetrde proceduur.
Art. 26. Mocht .de nieuwe aansluiting van gemeenten tot verdeling hiervan, zoals deze afrekeningen zijn geregeld bij
gevolg hebben dat de vertegenwoordiging in de raad niet artikel vierenzestig van de onderhavige statuten, met opgave
meer ovpreenstemt met de.bepalingen van artikel éénentwin- van alle dokumenten en stukken die docir de raad ïan b.etreer
tig, dan zal de algemene vergadering tot de benoeming van aan de beraadslaging van de algemené vergadering moeten

nieuwe beheerders overgaan.
Att. 27. De beheerders zijn, overeenkomstig

.het

gemeen

worden onderworpen,
Ook een ontwetp van begroting van het komende boekjaar
en een programma der uit te voerên werken zullen terzelfde¡tijd aan de algemene vergadering en aan iedere deelgenoot
worden voorgelegd.
Art, 34. De raad van beheer mag aan een directiecomité
zijn bevoegdheid overdragen ten einde het da,gelij\s,beheer
te vetzekereñ en alle dringencte maatregelen van bestuurlijke
aard te treffen.
De hoofdelementen van de beraadslagingen van dit directiecomité r¡¡orden, wat het dagelijks beheer betreft aan de

recht, individueel verantwoordelijk voor dé uitoefening van
ïrun mandaat. Zij kunnen eclrter persoo_nlijk niet aansprakeliik gesteld worden voor de verbinte¡rissen aangegaan doo¡
de vereniging.
Art. 28. Artikels zevenenvijftig, achtenvijftig, negenenvijftig,
en zestig - tweede alinea van de samengescTrakelde wetten
op de handelsvennootschappen zijn niet van toepassing op de
beheerders. Daaréntegen 4ijn de verbodsbepalÍngen vervat in
artikel achtenzestig van de gemeentewet en in artikel zestig eerste alinea van de samengeordende wetten op de handels- raad van beheer medegedeeld in zijn eerstvolgende vergaclevennootschappen op de beheerdefs wel toepasseliJk.
ring. ¡
Art. 29. Op zijn eerste vergadering vgrkiest de raad van
Voor de dringende maatregelen worden de beslissingen-van
beheer : een voorzitter ,een ondervoórzitte¡ en één of mee¡ het directiecomité, met
verantwoordingen zonder verwijl aan
secretarissen, benoemd voor een termijn van één jaar; de de raad
medegedeeld.'
voorzitter wordt voorgedragen door de beheerders, die de
Arf. 3ã. De râad van belreer bezit de meest uitgebreide
gemeenten vertegenwoordigen.
om alle daderl van beheer en van beschikking, <lie
De sekretarissen mogen buiten de raad worden benoemd. mae,trten,
de vereniging aanbelangen te stellen. Zijn bevoegdheid strekt
De duur van hun mùnda,a"t lnag de ambtsduur van het college zich uit over alles wat niet uitdrukkelijk door
de wet of door
dat hen aanduidt, niet overschrijden.

de statuten aan de algemene vergadering voo¡behouden is.
Ingeval van âfvrezigtreid van de voorzitter en van de onder- IIij mag eigenmachtig alle twijfelachtige en niet voorziene
voorzitter worden de vèrgaderingen voorgezeten door de gevallen beslechten. Hij heeft de macht krachtens zijn eigen
beheerder met het grootste aanlal dienstjaren in de raad. -BÍj bevoegdheid de handelingen te verrichten die verband houden
gelijkheid van dienstjaren za! de oudste het voorzitterschap met het maatse,happelijk doel zoals bepaald in a¡tikel drie

waârnelnen,

hlerboven.
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Art. 43. De bepalingen van de artikels drieëntwintig, vierentwintig, vijfentwintig, zesentwintig, en zevenentwintig betreffende de leden van de read. van beheer zijn eveneens toepasselijk op de leden van het college van commissarissen.
Att. 44. Bij aftsijking van artikel negenenzestig der samengeschakelde wetten op de handelsvennootschappen zullen de
artikels zevenenvijftig, achtenvijftig en negenenvijftig, van
dezelfde samengeschakelde wetten niet op de commissarissen
toepasselijk zijn.

De verbodsbepalingen opgenomen in artikel achtentwintig
van onderhavige statuten betreffende de beheerclers, zijn eveneens toepasselijk op de colnmÍssarissen.
Art. 45. Het college van commissarissen rvordt ingericht,
zetelt en beraadslaagt volgens de regels die gelden voor de
raad van beheer, zoals deze zijn omschreven in de artikels
negenentrvintig tot tweeëndertig van de onderhavige statuten.
.{rt. 46. De commissarissen oefenen een onbeperkt recht van
toezicht en controle

niging.

uit op alle verrichtingen van de vere-

Zij mogen inzage nemen, doch zonder ze te verplaatsen,
van de boeken, de briefwisseling, de processen-verbaal en over

het algemeen van alle schrifturen van de maatschaÞpij.
Het college van commissarissen overhandigt, dertig dagen

voor de dag der algemene vergadering, aan elke beheerder een

verslag.

Dit verslag moet onder meer de nodige

gegevens

bevatten om te kunnen oordelen op welke wijze de statuten
en de wettelijke voorschriften werden nageleefd; het behelst,
insgelijks alle gewenste toelichtingen betreffendg de balans
en de winst- en

verliesrekening.

..

Het college moet de algemene vergadering op de hoogte
brengen van het resultaat van zijn opdracht en van de voorstellen die het geraden ooÌdeelt te doen.
Art. 4?, De algemene vergadering mag aan de commissaris-

sen een presentiegeld toekennen, ongeacht van de vergoeding

Art. 3?. De algemene vergadering mag de beheerders een van hun werkelijke verplaatsingskosten.
Dit presentiegeld mag datgene dat aan de leden van de
verlenen, ongeacht van de vergoeding van hun
þresentiegeld
-werkelijke
vel'plaatsingskosten. De algemene vergadering mag raad van beheer toegekend wordt, niet overschrijden.
C. Algemene vergadering,
insgelijks een biizondere vergoeding verlenen aan de voorzitter, de ondervoorzitter en, gebeurlijk, aan de secretaris(sen)
.{rt. 48. De regelmatige samengestelde algemene vergadering
van de taad va¡l. beheer, alsmede aan de beheerders die deel vertegenwoordigt de algeheelheid der deelgenoten en haar beuitmaken van het directiecomité, op grond van de bijzondere slissingen zijn, binnen de perken van de wet en van de onder-

die deze moeten vervullen'
havige statuten, voor hen atlen bindend.
-nrestaties
A-rt. 38, De raad van beheer roept de buitengewone a.lgeZij heeft de meest uitgebreide machten; zij kan, binnen de
mene vergadering zo dikwijls samen als hij geraden oordeelt perken va,n de wet alle mogelijke wijzigingen aan de statuten
àuts- te doen. Hij is tot biieenroeping verplicht zod¡a, een aanbrengen onder de voorwaarde evenwel daarbij de beschikaantal leden, die gezamenlijk tenminste één/vierde deel van kingen te eerbiedigen dienaangaande in de onderhavige stahet totaal aantal uitgegeven maatschappelijke deelbewijzen tuten vervat, Zij dient te beslissen over de
exptoitatie fn
bezitten, erom verzoeken.
sektoren.
,{rt. 39. De rechtsvorderingen, zowel bij eis als bij verweer,
Art. 49. De algemene vergadering wordt voorgezeten door de
worden in naam van de vereniging door de raail van beheer voolzitter van de
raad van beheer of door de beÏreerder die,
ingesteld op verzoek en dagvaarding van de voorzitter van de
raad van beheel of van de ondervoorzitter of va¡r een beheerder die hem verva,ngt of van een gevolmachtigde.

Art. 40. Buiten het geval van bijzondere machtsdelegatie
door de raad van beheer, zullen de akten die de vereniging
verbinden, door twee beheerders r\rorden ondertekend, De
handtekening van één enkel beheerder volstaa,t nochtans om
onflasting te verlenen aan de post, de telegraafdienst, de
teleloondienst en aan de ondernemingen of diensten van vervoel.

overeenkomstig de bepalingen van artikel negenentwintig de
voorzitter vervangt,
Zij stelt een bureau samen, waartoe behoren de voorzitter,

twee stemopnemers en een secretaris; de stemopnemets en de
secretaris u¡ordeñ door de algemene vergadering aanged.uid.
Art. 50. De algemene vergadering is samengesteld. uit de
houders van maatschappelijke deel.bewijzen of hun lastheb:
bers. Ieder deelbewijs geeft recht op één stem. Welke ook
het aantal dezer deeiloewijzen zij, de gemeenten zullen steeds
beschikken over de meerderheid der stemmen. fndíen nodig
zal lret aantal stemmen toegewezen aan de andere openbate

B, College van commissarissen,
Art, 41. Het toezicht op de veteniging wordt uitgeoefend bestulen of instellingen proportioneel aan hun kapitaalonderdoor een coilege van commissarissen samengesteld als¡olgt : schrijving verminderd worden,
minimum twee/derde van de mandaten worden toegeDe lasthebbers van tle deelgenoten moeten houder zijn van

- aan de gemeenten;
kend
volmachten.
de algemene vergadering der aandeelhouders zal aan de
De volmachten zullen tenminste vijf dagen voor de vergaandere openbare besturen of instellingen in verhouding tot dering op de maatsohappelijke zetel
worden ingediend. De
hun inbreng, een aantal mandaten toewijzen dat maximum voorzitter van de vergadering mag nochtans
bij bijzondere
van
het
totaal
aantal
éénlderde
te begeven mandaten mag beslissing, die voor allen gelijk getdt, laattijdig
ingediende
bedragen,
volmachten aanvaarden.
De commissarissen worden benoemd door de algemene verElke titularis van maatschappelijke aandelen måg zicin
gadering op voordracht enerzijds van de gemeenten en ander- slechts door één enkele lasthebber laten
vertegenwoordigen.
zijds van de private aandeelhouders.
Deze lasthebbers tekenen, alvorens de vergadering bij te
Art. 42. De duur van het mandaat van elke comrlssaris is wonen, een aanwezigheidslijst. Deze lijst, door de stemopvastgesteld op drie jaar. De uitt¡edende commissaris ls her- nemers voor echt verklaa¡d, wordt bij het proces-verbaal der
kiesbaar.
vergadeiing gevoegd.

Annexe au Moni.tetn belge
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Bijlage tot het Belgisch Staatsbløil van 27 september

Mogen insgelijks de algemene vergadering bijwonen, doch
zonder beslissende stem, de beheerders, de commissarissen,
alsmede in en door de algemene vergadering te bepalen, een
aantal andere personen door de groep der gemeenten of door
de groep der B-aandeelhouders aangeduid (zie artikel negen).
Art. 51. De gewone algemene vergadering moet elk jaar

1969
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hij dergelijke keuze van woonplaats niet gedaan, dan
va¡r ¡echtsweg€ gedomicitieerd zijn in de maatschappelijke zetel, waar alle dagvaardingen en betekeningen hem
geldig overgemaakt mogen worden.
.{,rt. 59. De houders van maatschappelijke deelbewijzen zullen, na de oprichting van de fnte¡communale en zonder enige
oproeping; onmiddellijk in algemene vergadering bijeenkomen
om oyer te gaan tot de benoeming van de eerste beheerders
Heeft

zal

hij

u¡orden sameng€roepen, de eerste dinsdag van september te
elf uur, in de rnaatschappelijke zetel of in een andere, op de
uitnodiging vermelde plaats; mocht deze dag een leestdag en commissarissen.
BiJ de benoeming van beheerders en commissarissen zal de
zijn. dan Ís de vergadering uitgesteld tot de volgende werkalgemene vergade¡ing zich gedragen naar volgende bepalindag.
gen :
Belralve in geval van hoogd¡ingendheid, door de raad van
ø) benoeming van beheerders.
beheer met meerderheid var¡ twee derden aâ,ngenomen, worelke gemeente heeft recht op een beheerder per volle
den de datum en de dagorde van de algemene vergader¡ng drie
tienduizend inwoners;
weken vooraf bij aangetekeude brief a¿n de Ìrouders van snede van
gema,ndateerde vertegenwoordigers van al de gemeende
rnaatschappelijke aandelen medegedeeld.
- kr¡nnen een beheerde¡ aanduiden per snede va¡r tienduiten
De dagorde wordt opgesteld door de raad van beheer. Het zend inwoners, voortkomend van
'de samenvoeging van de
college van commissarissen echter of een groep aandeell¡ou- bevolkingsoverschotten van de gemeenten
met meer dan tienders, die tenminste een vierde va¡r de maatschappelijke aan- cluizend inwoners en de bevolking van de gemeenten die geen
punt
delen vertègenwoordigen, kunnen een
op de dagorde tienduizend inwone¡s tellen.
brengen op_voorwaarde dat zij veertien dagen vóór de verb/ benoeming van commissarissen.
gade¡ing, aan de raad van beheer hiervan mededeling geven.
elke gemeente heeft recht op een commissaris per volle
De dokumentatie .betreffende de op de aanvankelijke dag- snede van twintigduizend inwoners;
orde ingeschreven punten wordt bij de uitnodiging gevoegd.
De gemandateelde vertegenwoo¡digers
al de gemeen- kunnen een commissa¡is aanduiden pervan
snede van twinWerd op venoek van de commissarissen of van de aan- ten
cleelhouders, de dagorde gewijzigd, dan zal een bij,gevoegde tigduizend inwoners, voortkomend van de samenvoeging van
dagor'de aa¡¡ alle aandeelhouders worden toegezonden ten- de bevolkingsvoorschotten van de gemeenten rnètl meer dan
minste één week vóó¡ de detum van de algemene vergadering. twintÍgduizend inwoners en de bevolking van de gemeerlten
Voor de buitengewone algemene vergaderingen wordt die geen twintigduizend inwoners tellen.
.q,rt. 60. De vereniging zal over één of meer personen bedezelfde procedure gevolgd.
schikken voor de uitvoering
Art. 52. De algemene vergadering kan slechts geldig beraad- technische taken verbonden van sommige administratieve en

¡lagen :
1) Indien tenminste de helft van 'de gemandateerde vertegenwoordigers van de gemeenten aanwezig zijn of vertegenu'oordigd;

aan de werking van de fnter-

communale.

De ve¡goedingen die aan deze petsonen worden toegekend,
worden door de vereniging gedragen en hun statuut wordt
door de algemene vergadering vastgesteld.

2) over de punten die op de dagorde worden geplaatst.
Art. 53. fs het aa,ntal der aanwezige of vertegenwoordigde TITEL Y, - Inoentøris, bøløns, winsten en winsh;erdelittg
Art. 61, Het maatschappelijk dienstjaar begint op één
aandeelhouders onvoldoende om te beraadslagen, dan wordt
binnen een termijn yan zestig dagen een nieuwe algemene januari en eindigt op éénendertig december.
vergadering bijeengeroepen; deze vergadering mag geldig
Het eerste dienstjaar begint evenrn¡el op de datum van

over de punten welke voor de tweede maal op
de dagorde voorkomen, weìke ook het aantal der aanwezige
of vertegenwoordigde aandelen zij.
Art. 54. Behalve v/anneer doo¡ de wet of door de statuten
een andere meerderheid is vereist, worden de beslissingen bij
eenvoudige mee¡derheid der tegenwoordige of vertegenwoor-

ber¿r,adslagen,

dig'de leden aangenomen.
A¡t. 45. Een meerderheid van de twee derden der stemmen

oprichting va¡r de vereniging en eindigt op éénendertig december van hetzelfde jaar.
Art. 62. De raad van beheer, stelt, tenminste zes weken voor
de algemene vergadering, en dit zonder verplaatsing van
dokumenten, alle stukken vereist voor het nazic}:t van alle
geschriften, ter beschikking van de commissarissen.
Art. 63. De nettowinst is het verschil tussen, enerzijds het

totaal van alle ontvangsten voortkomend van de bedrijvigls vereist voor elke beraadslaging over de toetreding tot de heid der vereniging en, anderzijds, het totaal van alle rechtvereniging van nieuwe leden, alsmede over alle wijzigingen streekse en onrechtstreekse kosten en lasten waartoe deze
bedrijvigheid aanleiding geeft,
aan de statuten en de exploitatie in sectoren.
Op die winst wordt tenminsüe vijf ten honderd voorafgeArt. 56, Na goedkeuring van de balans en de rekeningen nomen
voor het vormen van het wettelijk reservefonds, deze
de
zich
door
een
afzonderlijke
algemene vergadering
spreekt
voorafneming is niet meer verplichtend wanneer dit reservestemming, uit omtrent de ontlasting die aan de beheerders fonds één tiende van het maatschappelijk kapitaal bereikt
en cornmissarissen dient gegeven.

De gewone algemene vergadering doet daarenboven uitspraak over alle andere punten dje gp de dagorde zijn ge-

plaatst.

Art. 57. De beraadslagingen van de algemene vergadering
in processen-verbaal opgenomen en in een bijzonder
register bijgehouden, getekend door de leden van het bureau
en door de houders van maatschappelijke aandelen of hun

worden

lastheþbers die erom Yerzoeken,
De afschriften of uittreksels van de beraadslagingen van de
algemene vergadering worden getekend door de voorzitter
van de raad van beheer of door twee beheerders, en aan alle
aandeelÏroudeÌs der veleniging voorgelegd þinnen de veertien
dagen volgend op $e vergadering.
Art. 58. Elke houder van maaüschappelijke deelbewijzen
elke beheerder, cornmiss¿ris of vereffenaar van de vereniging
die niet in Belsiê is gedomicilieerd zal tn België zijn woonplaatñ vestigen voor elles wat de uitvoerlng van de onderhavige statuten bet¡eft

heeft.

Het saldo wordt als volgt verdeeld :
1. Een eerste gedeelte gelíjk aan drie ten honderd minimum
en twintig ten honderd maximum vaJr het gestorte kapitaal
wordt gestort in een \Mederbelegginsfonds. Het bedrag van dit
gedeelte lìsordt ieder jaar bepaald door de algemene vetga,dering op voorstel van de raad van beheer. Dit gedeelte is
herkrijgbaar gedurende de twee dienstjaren die het deficitaire
dienstjaaù votrgen.
2. Het saldo bekomen na voorafname van heü eerste gedeelte
wordt in prÍncipe verdeeld tussen de maatsclrappelijke aandelen. De algemene vergadering heeft nochtans het recht, op
voorstel van de râad van beheer, van dit sâldo van de winst
verminderd met een bedrag gelijk aan vier ten honde¡d van
het gestorte kapitaal dat in alle geval toekomt aan de maatschappelijke aandelen, aan de wedden tot het vorrnen of het
aanvullen van voorzienings- reserve-, of soortgelijke fondsen
of over te boeken geheel of gedeelteliik naar het volgend
dienstjaar.
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TITEL VI.
- Toetreding and,ere openbøre besturen
Art. 64. fndien andere openbare besturen of instellingen dan
de gemeenten gemachtig<t worden tot aansluiting bij de vereniging zullen zij als tegenwaarde voor hun inbreng, maatschappelijke deelbewijzen van reeks < B > ontvangen, eveneens met nominale waarde van duizend frank. Aan deze < B
cteelbewijzen zijn dezelfde rechten verbonden als aan de deelbewijzen < A >,
Art. 65. Na de aansluiting van deze andere openbare besturen zal bij. þeslissing van de alggmene vergadering aan deze
nieuwe aangeslotenen een aantal mandaten van beheerder en
van coErmissaris Worden toegekend mits inachtnâme van de
voorwaarde dat het aantâl :beheerders en commissarissen van
de groepen B het derde niet overschrijdt van het totale aantal.
.Art. 66. Indien de Staat deel zou uitmaken van de vereniging, kan de atrgemene vergadering beslissen dat de door de
Staat aangedúde beheerderS, Zonder afbreuk te doen aan het
normale voogdijtoezicht van de hogere overheid, naast Trun
gewone bevoegdheden, over de machten van kontrole en veto
zullen beschikken zoals bedoeld bij artikel twaalf der wet
van één maart negentienhonderd tweeëntwintig betreffende
de vereniging van gemeenten tot nut van het algemeen, en die
uitgeoefend zal worden naar de, normen van artikel negen,
paragraaf twee, alinea één en paraglaaf drie van de wet van
zestien maart negentienht¡nderd vierenvijftig betreffende de
kontrole op sommige instellingen van openbaar nut,'
TITEL VII.
- Verlenging, ontbind.ing, ztereÍfening
Art. 68. De vereniging kân, bij toepassing van ârtikel dertien van de wet van één mo.art negentienhonderd tweeëntwintig op de verenigingen van gemeenten met een doel van
openbaar nut, worden verlengd voor een gelijke duur, indien
die verlenging door de meerderheid der betrokken gemeenten
wordt aangevraagd.
De gemeenten en de andere aandeelhouders zijn door deze
beslissi¡g van de meerderheid der gemeenten niet gebonden,
voor zover de algemene vergadering zich niet verzet tegen hun
>>

ontslag.

-
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9. Heer Georges Vanden Avenne, burgemeester, van de gemeente Ooigem, er wonende.

10. Heer Gabriel Gousseau, gemeenteraadslid van

de

gemeente Zwevegem, er wonende.
De voornoemden, hier allen aanwezig, verklaren deze benoeming te aanvâarden.
'Worden voor de eerste maal benoemd
als commissaris :
1. Heer Eric Soete, stadssekretaris van d.e stad Harelbeke,
wonende te Harelbeke.
2. Heer læopold Callewaert, schepen van de stad llortrijk,

er wonende.

3. Heer Jozef Desmedt, gerneenteraadslid van de stad Kor-

trijk, er

wonende.
4. Heer Mau¡ice Schietgat, scTrepen van de gemeente Kuuïne,
er wonende.
5. Heer Jeroom Claeys, gemeentesecretaris van de gemeente
Zwevegem, er wonende.

De voornoemden, hier allen aanwezig, verklarende deze
te aanvaarden.
Bovenstaande besluiten we¡den ieder afzonderlijk met eenparigheid van stemmen genomen.
'Waarvan akte, opgemaakt en verleden
üe Ko¡irijk, plaats
en datumìts hiervoer vermeld.
En na gedane voerlezing dezer hebben komparanten, handelend als gezegd, getekend met ons, netatis.
loenoeming

(Volgen de handtekeningen).

Geboekt te
l1e september

Kortrijk (lste kantoor der registratie),

1969, boek 809,

blad 88, vak

15.

de

Etf'bladón, vier

verzendingen. Ontvangen : kosteloos. De ontvanger (getekend)

M.

\

Ver'donckt.

Voor gelijkvormig afschrift :
(get.) Paul ,4.. Maertens, not.
Nedergelegd

Kortrijk de

ter griffie der rec.htbank van

24e september 1969.

Algemene aergadering

koophandel te
(960)

Vaststelling van het aar:tàl beheerders en commissarissen
beneemingen

De statuten opgesteld en afgesloten ziJnde zi.in komparan- N; 2467 - 2
ten - lrouders van maatschappelijke-deelbewijzen - ovéreen_
komstig'de bepalingen van artikel negenenvijftig van de sta- . Intercommunqle Mqcrtschcppii voor Openbane' Gezond.

heid in het Gbwesl Korhiik . o Imog o,
"cmettwerkende
vennootschqp, te Korhijk
mandaBeheerst door de wet van L maaft tg22
:
Goedgekeurd bij l{oninklijk Besluit van 20 maart 1969,
,q,antal
Aantal
waarvan stichtingsakte verleden.voor notaris Maertens paul
beheerders commissarissen te Kortrijk op I september
1969.

tuten - in algemene
in onderling akkoord
envijftig van de stat
ten van beheerder en kommissaris aa.ngenomen
Gemeente

:

Deerlijk

1

Harelbeke

1

Heule . .
Kortrijk . . .
Kuurne .

hebben

I negen-

î

.

1

Ooigem
Zwevegem

4

2

1

7

I

in iløtum

'
7)a,n

september 1969
De raad van beheet heeft met eenparigheid van stemmen

1
1

BENOEMINGEN

Beraød,sløging u-øn d,e raød, uøn Oàheer

:

:

1

Hetzij in totaal tien beheerders en vijf kommissarissen.
Worden voor de eerste maal benoemd als beheerder :
1. Heer Roger Terryn, schepen van Deerlijk, er u¡onend.e,
2. Heer Gerard Lanneau, burgemeester van de stad. Harel_

beke ,er wonende.

aangeduid als bedrijfsboekhouder de heer Remi Duynslage4

3. Heer Octaaf. Gheysèn, gemeentesecÍetaris van Heule, er afdelingschef bij het Stadsbestuur te Kortrilk, er wonende;
die aanvaardt.
\\'onendë.
.
i
4. Heer Ive Joseph Lambrecht, burgemeester van de stad
Voor gelijkvormig uittreksel :
Kortrijk, er wonende,
De
sekretaris,
De voorzÍtter,
5. Ileer Fries Byttebier, schepen van de stad. Kortrijk, er (get.)
Gilbert Maertens.
(get.)

Ivo Joseph Lambrecht.

rvonende.
6. Heer Jules tvtainys, gemeenteraadslid van de stad

Geregistreerd te Kortrijk-4,
Kortrijk,
boek 5?,
er wonende.
blad 36, vatt z. Eén btad. geeir
h;;ã";ii
?. Heer Carlos Verhenne, gemeenteraadslld va,r¡ d.e stad vijftig frank De ontvanger, (g
Kortrijk, er wonende.
8. Heer Adrien Depoortere, gemeenteraadslid
- Nedergelegd ter griffie der. rechtbank van, koophandel te
gemeente Kuurne,

er wonende.

ven

de

Kortriik de

24e seet:rnber

196e.

