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Op 3 november 2003 is de Provinciale en Intercommunale Drinkwatermaatschappij der 
Provincie Antwerpen (afgekort Pidpa) omgevormd tot een opdrachthoudende vereniging.  
Die naam werd op 16 december 2013 gewijzigd in  "Pidpa". 

Overeenkomstig de wet van 18 augustus 1907, werd Pidpa op 14 juli 1913 te Antwerpen 
opgericht, goedgekeurd bij Koninklijk Besluit van 10 juli 1913, akte nr. 5.582, bijlage tot het 
Belgisch Staatsblad van 30 juli 1913.  

De aanpassing van 1988 bracht de statuten in overeenstemming met de gewijzigde 
wetgeving op de intercommunales.  

De aanpassing van 3 november 2003 bracht de statuten in overeenstemming met de 
gewijzigde wetgeving op de intergemeentelijke samenwerking.  

Chronologische opsomming van de statutenwijzigingen:  

 op 5 mei 1922, goedgekeurd bij Koninklijk Besluit van 17 augustus 1922, verschenen 
in het Belgisch Staatsblad van 8 september 1922;  

 op 2 mei 1924, goedgekeurd bij Koninklijk Besluit van 22 juli 1924, verschenen in 
het Belgisch Staatsblad van 5 september 1924;  

 op 7 mei 1926, goedgekeurd bij Koninklijk Besluit van 23 juni 1926, akte nr. 9.498, 
bijlage tot het Belgische Staatsblad van 9-10 augustus 1926;  

 op 7 maart 1938, goedgekeurd bij Koninklijk Besluit van 17 mei 1938, akte nr. 
10.555, bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 30 juni 1938;  

 op 2 juni 1950, goedgekeurd bij Koninklijk Besluit van 14 november 1950, akten nrs. 
25.790 en 26.210bis, bijlage tot het Belgische Staatsblad van 17 december 1950 en 
28 december 1950;  

 op 5 mei 1961, goedgekeurd bij Koninklijk Besluit van 11 december 1961, akte nr. 
20.166, bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 1 juli 1961;  

 op 2 juni 1970, goedgekeurd bij Koninklijk Besluit van 2 april 1971, akte nr. 345-4, 
bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 15 februari 1972;  

 op 19 juni 1973, goedgekeurd bij het Koninklijk Besluit van 20 augustus 1974, akte 
nr. 2.527-39/40, bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 4 juli 1975;  

 op 31 januari 1983, goedgekeurd bij Ministerieel Besluit van 1 oktober 1983, akte 
nr. 2.095-4, bijlage tot het Belgische Staatsblad van 28 juni 1984;  

 op 27 juni 1988, goedgekeurd bij Ministerieel Besluit van 10 oktober 1988, akte nr. 
881109-193, bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 9 november 1988;  

 op 16 juni 1992, goedgekeurd bij Ministerieel Besluit van 15 september 1992, akte 
nr. 921203-260, bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 3 december 1992;  

 op 15 juni 1993, akte nr. 930707-380, bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 7 juli 
1993, en akte nr. 930903-162 bis, bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 3 
september 1993, goedgekeurd bij Ministerieel Besluit van 8 oktober 1993;  

 op 21 juni 1994, akte nr. 940709-754, bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 9 juli 
1994, en akte nr. 940831-154, bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 31 augustus 
1994, goedgekeurd bij Ministerieel Besluit van 5 oktober 1994;  
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 op 20 juni 1995, bij akte 950721-155, bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 21 juli 
1995;  

 op 16 juni 1998, bij akte 980709-370, bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 9 juli 
1998, goedgekeurd bij Ministerieel Besluit van 28 september 1998;  

 op 18 juni 2002, bij akte 20020716-395, bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 16 
juli 2002, goedgekeurd bij Ministerieel Besluit van 14 oktober 2002;  

 op 24 februari 2003, bij akte verleden voor notaris Johan Kiebooms, werd de duur 
van de vereniging verlengd tot 9 november 2019;  

 op 3 november 2003, bij akte 04036475, bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 2 
maart 2004, goedgekeurd bij Ministerieel Besluit van 3 maart 2004;  

 op 19 december 2005, bij akte verleden voor notaris Johan Kiebooms, gepubliceerd 
in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op 26 januari 2006, goedgekeurd bij 
Ministerieel Besluit van 2 mei 2006;  

 op 19 juni 2006, bij akte verleden voor notaris Johan Kiebooms, gepubliceerd in de 
bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op 12 juli 2006, goedgekeurd bij Ministerieel 
Besluit van 19 september 2006;  

 op 18 juni 2007, bij akte verleden voor notaris Johan Kiebooms, gepubliceerd in de 
bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op 10 juli 2007, goedgekeurd bij Ministerieel 
Besluit van 9 oktober 2007; 

 op 19 oktober 2009, bij akte verleden voor notaris Johan Rooms, neergelegd ter 
griffie van de Rechtbank van Koophandel te Turnhout op 16 maart 2010, 
gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op 26 maart 2010, 
goedgekeurd bij Ministerieel Besluit van 26 januari 2010;  

 op 16 december 2013, bij akte verleden voor notaris Johan Rooms, neergelegd ter 
griffie van de Rechtbank van Koophandel te Turnhout op 31 maart 2014, 
gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op 10 april 2014, goedgekeurd 
bij Ministerieel Besluit van 18 maart 2014; 

 op 14 december 2015 om 11.30u, bij akte verleden voor notaris Johan Rooms, 
gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 24 mei 2016, 
goedgekeurd bij Ministerieel Besluit van 14 maart 2016; 

 op 14 december 2015 om 12u, bij akte verleden voor notaris Johan Rooms, 
gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 24 mei 2016, 
goedgekeurd bij Ministerieel Besluit van 14 maart 2016. Erratum gepubliceerd in de 
bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 17 januari 2017; 

 op 19 december 2016, bij akte verleden voor notaris Johan Rooms, gepubliceerd in 
de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 17 mei 2017, goedgekeurd bij Ministerieel 
Besluit van 10 april 2017. 
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HOOFDSTUK I 

RECHTSVORM, NAAM, DOEL, ZETEL EN DUUR VAN DE  
VERENIGING 

Art. 1.  
 

Tussen de verschillende deelnemers is een opdrachthoudende vereniging in de 
zin van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke 
samenwerking (hierna aangeduid als het “decreet”) tot stand gekomen.  
 

Voor al wat niet uitdrukkelijk geregeld is door het decreet, zijn op de 
vereniging de bepalingen van het wetboek van vennootschappen van 
toepassing die gelden voor de coöperatieve vennootschap met beperkte 
aansprakelijkheid.  
 

De vereniging draagt de naam Pidpa.  
 
 

Art. 2.  
 

De vereniging heeft tot doel te zorgen voor de integraliteit van de 
watervoorziening en –behandeling, waarin onder meer begrepen zijn: 
ontginning, productie, zuivering, opslag, transport, verhandeling en/of 
distributie van water, evenals de ontwikkeling en de bevordering van deze en 
hiermee verbonden activiteiten.  
 
Zij kan advies verlenen, middelen en diensten ter beschikking stellen en 
activiteiten en initiatieven ontwikkelen in elke aangelegenheid die met haar 
doelstelling verband houdt.  
 
Zij kan in hetzelfde kader en binnen de wettelijk voorziene mogelijkheden 
overeenkomsten afsluiten en deelnemen in samenwerkingsverbanden.  
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Art. 3. 
 

§1.  Onverminderd de toepasselijke bijzondere wettelijke of decretale 
bepalingen, kan de vereniging deelnemen in publiekrechtelijke en 
privaatrechtelijke rechtspersonen, voorzover het maatschappelijk doel van 
deze rechtspersonen overeenstemt met de eigen doelstellingen en voorzover 
de wetgeving op de overheidsopdrachten wordt nageleefd. De beslissing 
daartoe wordt genomen door de Algemene Vergadering op grond van een 
door de Raad van Bestuur opgemaakt verslag dat het belang van de 
deelneming aantoont. De deelneming is onderworpen aan de voorwaarde dat 
aan de vereniging minstens één mandaat van bestuurder in de bedoelde 
rechtspersonen wordt toegekend. Betreft het slechts één mandaat dan komt 
voor dat mandaat uitsluitend een op voordracht van een gemeentelijke 
deelnemer benoemde bestuurder in aanmerking.  
 
De vertegenwoordigers van de vereniging binnen de bedoelde rechtspersonen 
brengen verslag uit in de Raad van Bestuur.  
 
De eventuele vergoedingen komen toe aan de vereniging. Een uitzondering 
hierop vormen de presentiegelden die aan de door of namens de vereniging 
benoemde bestuurder(s) in deze rechtspersonen worden toegekend.  
 
§2.  De vereniging kan door de Vlaamse regering gemachtigd worden om in 
eigen naam en voor eigen rekening over te gaan tot de onteigeningen die 
noodzakelijk zijn voor de verwezenlijking van haar doelstellingen.  
 
§3.  De vereniging kan bij gemotiveerd besluit van de Raad van Bestuur 
leningen aangaan en giften of toelagen ontvangen.  
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Art. 4.  
 

De zetel van de vereniging is gevestigd te 2280 Grobbendonk, Vierselse baan 5, 
en kan bij besluit van de Algemene Vergadering genomen overeenkomstig de 
regels die gelden voor een statutenwijziging binnen het werkingsgebied van de 
vereniging verplaatst worden.  
 
 

Art. 5.  
 

De vereniging bestaat voor een bepaalde duur die verstrijkt op negen 
november tweeduizend negentien.  
 

De duur van de vereniging kan opeenvolgende keren verlengd worden voor 
een termijn die telkens niet langer mag zijn dan de decretaal vastgelegde 
maximumtermijn1, met inachtneming van het in artikel 35 hierna bepaalde.  

 
 

  

                                                                 
1 Op 16 december 2013 is die maximale termijn18 jaar 
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HOOFDSTUK II 

KAPITAAL, COMPARTIMENTEN EN DEELNEMERS VAN DE VERENIGING 

Art. 6. 
 
§1.  Het kapitaal van de vereniging wordt niet geïndexeerd en is veranderlijk 
voor wat het vast gedeelte van het kapitaal overtreft. Het vast gedeelte van 
het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op achttienduizend 
vijfhonderdvijftig euro (€ 18.550,00). 
 
§2. Het kapitaal van de vereniging wordt gevormd door de deelnemers van 
de vereniging, en bestaat uit aandelen met een nominale waarde van twee 
euro en vijftig cent (€ 2,50) elk, die, naargelang van de door de vereniging 
ondernomen activiteit waarvoor de betrokken deelnemers bij de vereniging 
zijn aangesloten, zijn verdeeld in vijf categorieën, A, B, C, D en E. 
 
1° De aandelen, uitgegeven voor de activiteit van watervoorziening, worden 
hierna “aandelen A” genoemd: zij vertegenwoordigen het gedeelte van het 
vermogen van de vereniging dat overeenstemt met de activiteit 
watervoorziening (hierna aangeduid als het “compartiment 
watervoorziening”). Het aantal aandelen A is variabel. De aandelen A zijn 
onoverdraagbaar en kunnen door al de deelnemers van de vereniging worden 
onderschreven, c.q. aangehouden. 
 
De aandelen A zijn onoverdraagbaar, behalve zoals hierna bepaald. 
Onverminderd het voorgaande, zijn volgende overdrachten van de aandelen A 
aan gemeentelijke deelnemers toegelaten: overdrachten (i) door 
gemeentelijke deelnemers bij een herverdeling van aandelen A zoals 
gespecificeerd in artikel 7bis, (ii) door niet-gemeentelijke deelnemers tijdens 
de duur van de vereniging overeenkomstig de modaliteiten uiteengezet in 
artikel 10 § 1 en (iii) door alle deelnemers, indien zij bij het verstrijken van de 
duur van de vereniging hun aansluiting geheel of gedeeltelijk niet wensen te 
verlengen, overeenkomstig de modaliteiten uiteengezet in artikel 10, § 2. 
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2°  De aandelen, uitgegeven voor de activiteit van beheersing van afvalwater 
en hemelwater (zulke activiteit ook “HidroRio” genaamd), worden hierna 
“aandelen B” genoemd: zij vertegenwoordigen het gedeelte van het vermogen 
van de vereniging dat overeenstemt met de activiteit beheersing van 
afvalwater en hemelwater “HidroRio” (hierna aangeduid als het 
“compartiment afvalwater en hemelwater”).  
Het aantal aandelen B is steeds gelijk aan het positieve verschil tussen 30.320 
enerzijds en de som van het aantal overeenkomstig lid 3° t/m 5° van deze § 2 
bestaande aandelen C, D en E anderzijds. De aandelen B kunnen uitsluitend 
door de deelnemende gemeenten worden onderschreven en zijn, behalve in 
de gevallen en de mate bepaald in lid 2°, 3°, 4° en 5° van §4 van dit artikel, 
artikel 8 §2 en artikel 10 § 2 hierna, onoverdraagbaar. 
 
3° De aandelen, uitgegeven voor de activiteit van watersanering (zulke 
activiteit ook “HidroSan” genaamd), worden hierna “aandelen C” genoemd: zij  
vertegenwoordigen geen gecompartimenteerd gedeelte van het vermogen van 
de vereniging. 
Het aantal aandelen C is steeds gelijk aan het aantal deelnemers dat van tijd 
tot tijd is aangesloten bij de vereniging voor de activiteit watersanering 
(HidroSan). De aandelen C kunnen uitsluitend door de deelnemende 
gemeenten worden onderschreven en zijn onoverdraagbaar.  
 
4°  De aandelen, uitgegeven voor de activiteit van ‘gemeentelijke collectieve 
watersanering’ (zulke activiteit ook “HidroGem” genaamd), worden hierna 
“aandelen D” genoemd: zij vertegenwoordigen het gedeelte van het vermogen 
van de vereniging dat overeenstemt met de activiteit gemeentelijke collectieve 
watersanering “HidroGem” (hierna aangeduid als het “compartiment 
gemeentelijke collectieve watersanering”).  
Het aantal aandelen D is steeds gelijk aan het aantal deelnemers dat van tijd 
tot tijd is aangesloten bij de vereniging voor de activiteit gemeentelijke 
collectieve watersanering (HidroGem) vermenigvuldigd met het 
overeenkomstig §4 lid 4° van dit artikel door iedere zulke individuele 
deelnemer onderschreven aantal aandelen. De aandelen D kunnen uitsluitend 
door de deelnemende gemeenten worden onderschreven en zijn 
onoverdraagbaar.  
 
5° De aandelen, uitgegeven voor de activiteit van ‘gemeentelijke individuele 
watersanering’ (zulke activiteit ook “HidrIBA” genaamd), worden hierna 
“aandelen E” genoemd: zij  vertegenwoordigen geen gecompartimenteerd 
gedeelte van het vermogen van de vereniging. 
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Het aantal aandelen E is steeds gelijk aan het aantal deelnemers dat van tijd 
tot tijd is aangesloten bij de vereniging voor de activiteit ‘individuele 
gemeentelijke watersanering’ (“HidrIBA”). De aandelen E kunnen uitsluitend 
door de deelnemende gemeenten worden onderschreven en zijn 
onoverdraagbaar.  
 
§3. Een deelnemende gemeente kan bij de vereniging aansluiten voor één of 
voor twee van de door de vereniging gevoerde activiteiten. Meer bepaald kan 
een deelnemende gemeente aansluiten: 
1° hetzij voor de activiteit watervoorziening alleen; 
2° hetzij voor de activiteit beheersing van afvalwater en hemelwater (HidroRio) 
alleen; 
3° hetzij voor de activiteit watersanering (HidroSan) alleen; 
4° hetzij voor de activiteit gemeentelijke collectieve watersanering (HidroGem) 
alleen;  
5° hetzij voor de activiteit gemeentelijke individuele watersanering (HidrIBA) 
alleen; 
6° hetzij voor de activiteit watervoorziening samen met één van de activiteiten 
vermeld in de voorafgaande leden 2° t/m 5°. 
 
§4. De aansluiting van een gemeente tot de vereniging voor een bepaalde 
activiteit houdt de verplichting tot inschrijving op de met de betrokken 
activiteit overeenstemmende aandelen in.  
 
Dienaangaande geldt het volgende: 
 
1° Een deelnemende gemeente die voor de activiteit watervoorziening bij de 
vereniging aansluit tot en met de dag waarop  de beslissing waarbij het globaal 
aantal aandelen A bestemd voor de gemeentelijke deelnemers wordt 
opgetrokken tot boven de 25.000 definitief wordt, treedt tot de vereniging toe 
voor wat betreft haar compartiment watervoorziening en onderschrijft zoveel 
nieuwe aandelen A als het cijfer van haar bevolking op 31 december 1910, 100 
inwoners bedraagt (de breuken van 50 inwoners en meer zijnde daartoe 
gerekend voor 100 en die van minder dan 50 inwoners niet in aanmerking 
komende), en verricht op die inschrijving een volledige volstorting van twee 
euro en vijftig cent (€ 2,50) per aandeel. 
Een deelnemende gemeente die voor de activiteit watervoorziening bij de 
vereniging aansluit na de dag waarop de beslissing waarbij het globaal aantal 
aandelen A bestemd voor de gemeentelijke deelnemers wordt opgetrokken tot 
boven de 25.000 definitief wordt, treedt tot de vereniging toe voor wat betreft 
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haar compartiment watervoorziening en onderschrijft zoveel nieuwe aandelen 
A als het cijfer van haar bevolking2 op 31 december 2014, 100 inwoners 
bedraagt (de breuken van 50 inwoners en meer zijnde daartoe gerekend voor 
100 en die van minder dan 50 inwoners niet in aanmerking komende), en 
verricht op die inschrijving een volledige volstorting van twee euro en vijftig 
cent (€ 2,50) per aandeel. 
 
2° Een deelnemende gemeente die voor de activiteit beheersing van 
afvalwater en hemelwater (HidroRio) bij de vereniging aansluit, treedt tot de 
vereniging toe voor wat betreft haar compartiment afvalwater en hemelwater 
en onderschrijft een proportioneel aantal van de op dat ogenblik 
overeenkomstig lid 2° van § 2 hierboven bestaande aandelen B, dat vastgesteld 
wordt op grond van de verhouding van het cijfer van de bevolking van de 
betrokken gemeente op 31 december 2004 tot het cijfer van de bevolking op 
31 december 2004 van alle gemeenten (met inbegrip van de nieuw 
toetredende gemeente) die voor de activiteit beheersing van afvalwater en 
hemelwater (HidroRio) bij de vereniging aansluiten. Bij de toetreding van een 
nieuwe gemeente wordt overeenkomstig het voorgaande beginsel door de 
Raad van Bestuur overgegaan tot een herberekening en een onderlinge 
herverdeling van de aandelen B die door de verschillende betrokken 
gemeenten aan te houden zijn. Die herverdeling zal de juridische vorm 
aannemen van overdrachten, tegen de nominale waarde van twee euro en 
vijftig cent (€ 2,50) per aandeel, van aandelen B tussen de betrokken 
gemeenten onderling, inclusief de nieuw toegetreden gemeente. In dit 
verband verlenen al de betrokken gemeenten, inclusief de nieuw toegetreden 
gemeente, de daartoe vereiste aankoop- en verkoopopties ten gunste van 
elkaar, welke opties in hun naam en voor hun rekening uitoefenbaar zijn door 
de Raad van Bestuur 
 
3° Een deelnemende gemeente die voor de activiteit watersanering (HidroSan) 
bij de vereniging aansluit, onderschrijft één aandeel C met een nominale 
waarde van twee euro en vijftig cent (€ 2,50).  
Bij de toetreding van een gemeente voor de activiteit watersanering 
(HidroSan) wordt één bij lottrekking aangeduid aandeel B door de betrokken 
gemeentelijke houder ervan overgedragen aan de nieuw toetredende 
gemeente tegen zijn nominale waarde van twee euro en vijftig cent (€ 2,50), 
en wordt zulk aandeel na die overdracht omgezet in een aandeel C. In dit 

                                                                 
2 Ingeval een gemeente niet voor haar gehele grondgebied zou aansluiten, betreft deze bepaling het bevolkings-

cijfer op 31 december 2014 van de deelnemende deelgebieden van die gemeente.  
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verband verlenen al de betrokken gemeenten, inclusief de nieuw toegetreden 
gemeente, de daartoe vereiste aankoop- en verkoopopties ten gunste van 
elkaar, welke opties in hun naam en voor hun rekening uitoefenbaar zijn door 
de Raad van Bestuur. Het alzo bekomen nieuwe aantal aandelen B wordt niet 
herverdeeld onder de betrokken gemeenten  
 
4° Een deelnemende gemeente die voor de activiteit gemeentelijke collectieve 
watersanering (HidroGem)  bij de vereniging aansluit, treedt tot de vereniging 
toe voor wat betreft haar compartiment “gemeentelijke collectieve 
watersanering” en onderschrijft overeenkomstig lid 4° van § 2 hierboven een 
aantal aandelen D, dat wordt vastgesteld door 30.320 te vermenigvuldigen 
met:  de helft van de verhouding van het cijfer van de bevolking van de 
betrokken gemeente op éénendertig december tweeduizend en vier (31 
december 2004) tot 1.146.569(3). Telkens een deelnemende gemeente aansluit 
voor deze activiteit, terwijl zij op 31 december 2012 nog niet bij de vereniging 
was aangesloten voor een van haar activiteiten, verhoogt  - voor haar en voor 
elke deelnemende gemeente die daarna aansluit voor deze activiteit -  
cumulatief voor de berekening van het aantal D-aandelen de voormelde 
noemer 1.146.569 met het cijfer van de bevolking op 31 december 2004 van 
die nieuwe deelnemende gemeente(n). 
Bij de toetreding van een gemeente voor  wat betreft de activiteit 
gemeentelijke collectieve watersanering (HidroGem) worden de alzo door een 
toetredende deelnemer te onderschrijven aandelen D afgenomen van de 
alsdan bestaande aandelen B. Meer bepaald worden bij lottrekking aangeduide 
aandelen B door de betrokken gemeentelijke houder(s) ervan overgedragen 
aan de nieuw toetredende gemeente tegen hun nominale waarde van twee 
euro en vijftig cent (€ 2,50) per aandeel, en worden zulke aandelen na die 
overdracht omgezet in aandelen D. In dit verband verlenen al de betrokken 
gemeenten, inclusief de nieuw toegetreden gemeente, de daartoe vereiste 
aankoop- en verkoopopties ten gunste van elkaar, welke opties in hun naam en 
voor hun rekening uitoefenbaar zijn door de Raad van Bestuur. 
Het alzo bekomen nieuwe aantal aandelen B wordt herverdeeld onder de 
betrokken gemeenten, mutatis mutandis overeenkomstig het in §4 lid 2° van 
dit artikel bepaalde. 
 
5° Een deelnemende gemeente die voor de activiteit gemeentelijke individuele 
watersanering (HidrIBA) bij de vereniging aansluit, onderschrijft één aandeel E 

                                                                 
3 1.146.569  = het cijfer van de bevolking op eenendertig december  tweeduizend en vier (31 december 2004) 
van alle gemeenten die op 31 december 2012 deelnemer waren van de vereniging. 
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met een nominale waarde van twee euro en vijftig cent (€ 2,50).  
Bij de toetreding van een gemeente voor de activiteit gemeentelijke 
individuele watersanering (HidrIBA) wordt één bij lottrekking aangeduid 
aandeel B door de betrokken gemeentelijke houder ervan overgedragen aan 
de nieuw toetredende gemeente tegen zijn nominale waarde van twee euro en 
vijftig cent (€ 2,50), en wordt zulk aandeel na die overdracht omgezet in een 
aandeel E. In dit verband verlenen al de betrokken gemeenten, inclusief de 
nieuw toegetreden gemeente, de daartoe vereiste aankoop- en verkoopopties 
ten gunste van elkaar, welke opties in hun naam en voor hun rekening 
uitoefenbaar zijn door de Raad van Bestuur. Het alzo bekomen nieuwe aantal 
aandelen B wordt niet herverdeeld onder de betrokken gemeenten. 

 
§5. De Algemene Vergadering kan, desgevallend op voorstel van de Raad van 
Bestuur, de respectieve rechten van de aandelen, c.q. winstbewijzen van een 
bepaalde soort uitgegeven door de vereniging wijzigen, of besluiten dat de 
aandelen, c.q. winstbewijzen van een bepaalde soort worden omgezet in die 
van een andere soort bij de meerderheid vereist voor een gewone 
statutenwijziging. 
 

§6. Het kapitaal van de vereniging is geplaatst en volledig volgestort door de 
deelnemers die, met opgave van het aantal aandelen en de categorie en 
nominale waarde daarvan, worden opgesomd in een aandelenregister dat ter 
maatschappelijke zetel van de vereniging wordt gehouden en waarvan een op 
regelmatige tijdstippen geactualiseerde samenvattende tabel als bijlage bij de 
statuten wordt gevoegd. Wijzigingen van de bedoelde samenvattende tabel als 
gevolg van toetredingen, uitbreidingen, uitsluitingen of individuele besluiten 
tot stopzetting van de deelname bij verlenging van de vereniging, worden niet 
als statutenwijzigingen aangemerkt.  
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HOOFDSTUK III  

TOETREDING, UITBREIDING, UITTREDING EN UITSLUITING VAN 
DEELNEMERS 

Art. 7.  
 

§1.  De vereniging kan de navolgende deelnemers hebben:  
 
- de provincie; 
-  de gemeenten van het Vlaams Gewest; en  
- water-link, intergemeentelijk samenwerkingsverband onder de vorm van 

een opdrachthoudende vereniging in de zin van het decreet, met 
ondernemingsnummer 0204923881 (hierna aangeduid als “water-link”).  

 
De provincie kan enkel bij de vereniging aansluiten voor wat betreft haar 
activiteit watervoorziening, en neemt aldus enkel deel aan de vereniging voor 
wat betreft haar compartiment watervoorziening.  
 
Al de gemeenten van het Vlaams Gewest die erom verzoeken, zullen 
overeenkomstig het in artikel 6 § 3 bepaalde bij de vereniging mogen 
aansluiten voor alle van de door de vereniging gevoerde activiteiten, en alzo in 
voorkomend geval toetreden tot de vereniging voor wat betreft het/de 
dienovereenkomstige compartiment(en) van de vereniging, mits aanvaarding 
door de Algemene Vergadering. 
 
Water-link kan enkel bij de vereniging aansluiten voor wat betreft de activiteit 
watervoorziening van de vereniging, en neemt aldus enkel deel aan de 
vereniging voor wat betreft het compartiment watervoorziening, mits 
aanvaarding door de Algemene Vergadering van de vereniging. De deelneming 
van water-link aan de vereniging is verder onderworpen aan de voorwaarde 
dat zij als opdrachthoudende vereniging in de zin van het decreet, op basis van 
een haar door de stad Antwerpen verleende opdracht instaat voor de 
watervoorziening op het grondgebied van de stad Antwerpen. 
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§2. Onverminderd de rechten die de vereniging voorafgaand aan de 
integratie van de activiteit beheersing van afvalwater en hemelwater 
(HidroRio), middels de buitengewone Algemene Vergadering van 19 december 
2005, heeft verworven opzichtens de reeds bij de vereniging aangesloten 
deelnemers en/of de op hun grondgebied gelegen betrokken installaties, moet 
een gemeente die in het kader van of na de bedoelde integratie bij de 
vereniging aansluit voor de bedoelde activiteit, onverminderd de inschrijving 
op aandelen B overeenkomstig artikel 6 §4 hierboven, bij haar aansluiting de 
eigendomsrechten van de betrokken installaties, alsmede de hierna in §7 van 
dit artikel voorziene accessoire rechten en verplichtingen aan de vereniging 
overdragen, volgens de nadere modaliteiten voorzien in overeenkomsten die 
tussen de vereniging en de gemeenten individueel worden gesloten (ook 
“HidroRio overeenkomsten” genaamd). 
 
Door de Raad van Bestuur wordt een vergoedingsregeling uitgewerkt voor de 
in de voorgaande alinea bedoelde overdrachten, met dien verstande dat in dit 
verband een onderscheid wordt gemaakt tussen de aansluitende gemeenten in 
functie van het ogenblik waarop zij tot aansluiting beslissen, in de zin dat 
vroeger aansluitende gemeenten, volgens een formule vastgesteld door de 
Raad van Bestuur, zullen genieten van een bonificatie ten opzichte van later 
aansluitende gemeenten. 
 
§3. Onverminderd de rechten die de vereniging voorafgaand aan de 
integratie van de activiteit watersanering (HidroSan), middels de 
buitengewone Algemene Vergadering van 18 juni 2007, heeft verworven 
opzichtens de reeds bij de vereniging aangesloten deelnemers en/of de op hun 
grondgebied gelegen betrokken installaties, moet een gemeente die in het 
kader van of na de bedoelde integratie bij de vereniging aansluit voor de 
bedoelde activiteit, onverminderd de inschrijving op een aandeel C 
overeenkomstig artikel 6 §4 hierboven, bij haar aansluiting minstens het 
gebruiksrecht op de betrokken installaties aan de vereniging overdragen, 
volgens de nadere modaliteiten voorzien in overeenkomsten die tussen de 
vereniging en de gemeenten individueel worden gesloten voor de duur van de 
vereniging (ook “HidroSan overeenkomsten” genaamd). 
 
§3 bis. Onverminderd de rechten die de vereniging voorafgaand aan de 
integratie van de activiteit ‘gemeentelijke collectieve watersanering’ 
(HidroGem), middels de buitengewone Algemene Vergadering van 19 oktober 
2009, heeft verworven opzichtens de reeds bij de vereniging aangesloten 
deelnemers en/of de op hun grondgebied gelegen betrokken installaties, moet 
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een gemeente die in het kader van of na de bedoelde integratie bij de 
vereniging aansluit voor de bedoelde activiteit, onverminderd de inschrijving 
op aandelen D overeenkomstig artikel 6 §4 hierboven, bij haar aansluiting de 
eigendomsrechten van de betrokken installaties, alsmede de hierna in §7 van 
dit artikel voorziene accessoire rechten en verplichtingen aan de vereniging 
overdragen, volgens de nadere modaliteiten voorzien in overeenkomsten die 
tussen de vereniging en de gemeenten individueel worden gesloten (ook 
“HidroGem overeenkomsten” genaamd). 
 
§3 ter. Onverminderd de rechten die de vereniging voorafgaand aan de 
integratie van de activiteit ‘gemeentelijke individuele watersanering’ (HidrIBA), 
middels de buitengewone Algemene Vergadering van 19 oktober 2009, heeft 
verworven opzichtens de reeds bij de vereniging aangesloten deelnemers 
en/of de op hun grondgebied gelegen betrokken installaties, moet een 
gemeente die in het kader van of na de bedoelde integratie bij de vereniging 
aansluit voor de bedoelde activiteit, onverminderd de inschrijving op een 
aandeel E overeenkomstig artikel 6 §4 hierboven, bij haar aansluiting minstens 
het gebruiksrecht op de betrokken installaties aan de vereniging overdragen, 
volgens de nadere modaliteiten voorzien in overeenkomsten die tussen de 
vereniging en de gemeenten individueel worden gesloten voor de duur van de 
vereniging (ook “HidrIBA overeenkomsten” genaamd). 
 
§4. De toetreding van een gemeente tot de vereniging is afhankelijk van een 
daartoe strekkende beslissing van haar gemeenteraad, genomen op basis van 
een onderzoek, eventueel vergelijkend in de mate er zich verschillende 
beheersvormen reëel aanbieden. 
 
§5. De in de eerste paragraaf hierboven aangeduide aanvaardingen door de 
Algemene Vergadering worden verleend met inachtneming van de gewone 
regels inzake quorum en meerderheid. In voorkomend geval wordt het 
aandelenregister en de in artikel 6 hierboven bedoelde samenvattende tabel 
onmiddellijk ter vergadering aangepast. 
 
§6. Toetredingen zijn niet mogelijk in de loop van een jaar waarin 
verkiezingen voor een algehele vernieuwing van de gemeenteraden worden 
georganiseerd. Aan een toetreding kan geen terugwerkende kracht worden 
verleend. 
 
 
 



 

 pagina 16 van 69 

 

 

§7.  Elke voor de activiteit watervoorziening bij de vereniging aangesloten 
gemeente verricht, telkens binnen de perken van de wet, kosteloos een 
overdracht aan de vereniging, ten gunste van het compartiment 
watervoorziening: 
 
1) van het uitsluitend recht, met vermogen van substitutie, om te behouden, 

te plaatsen of te laten plaatsen, te onderhouden of te laten onderhouden, 
te wijzigen of te laten wijzigen, weg te nemen of te laten wegnemen op, 
boven of onder de straten, wegen, openbare pleinen en installaties van de 
gemeente, de steunen, kabels, leidingen en alle installaties vereist voor de 
distributie, met het oog op elke vorm van gebruik, van water op haar 
grondgebied of op dat van alle aangesloten gemeenten; 

 
2) van de rechten van dezelfde aard die de gemeente ten opzichte van andere 

eigendommen bezit; en 
 
3) van de rechten die de gemeente bezit ten einde de watervoorziening op 

haar grondgebied te verzekeren. 
 
Elke voor de activiteit beheersing van afvalwater en hemelwater (HidroRio) of 
voor de activiteit ‘gemeentelijke collectieve watersanering’ (HidroGem) bij de 
vereniging aangesloten gemeente verricht, telkens binnen de perken van de 
wet, kosteloos een overdracht aan de vereniging ten gunste van het 
compartiment afvalwater en hemelwater, respectievelijk ten gunste van het 
compartiment  ‘gemeentelijke collectieve watersanering’ : 
 
1) van het uitsluitend recht, met vermogen van substitutie, om te behouden, 

te plaatsen of te laten plaatsen, te onderhouden of te laten onderhouden, 
te wijzigen of te laten wijzigen, weg te nemen of te laten wegnemen op, 
boven of onder de straten, wegen, openbare pleinen en installaties van de 
gemeente, de steunen, kabels, leidingen en alle installaties vereist voor de 
beheersing van afvalwater en hemelwater op haar grondgebied of op dat 
van alle aangesloten gemeenten; 

 
2) van de rechten van dezelfde aard die de gemeente ten opzichte van andere 

eigendommen bezit; en 
 
3) van de rechten die de gemeente bezit ten einde beheersing van afvalwater 

en hemelwater op haar grondgebied te verzekeren. 
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Deze voormelde overdrachten aan de vereniging worden verricht met de  
verplichting voor de vereniging, ten laste van haar desbetreffende 
compartiment, om: 
 
1) de nodige uitbreidingen, versterkingen en vervangingen te realiseren; en 
2) er zorg voor te dragen dat alle overeenkomsten, contracten, 

ondernemingen, verhuringen, abonnementen, verzekeringen en 
verbintenissen van alle aard, aangegaan uit hoofde van en klevend aan de 
ingebrachte installaties worden uitgevoerd. 

 
Art. 7bis.  
 
§1. Een gemeentelijke deelnemer heeft de mogelijkheid om op het ogenblik 
van de toetreding tot de activiteit watervoorziening van de vereniging, 
bovenop de inschrijving op een aantal aandelen A op basis van het cijfer van 
haar bevolking overeenkomstig artikel 6, § 4, 1°, bijkomende aandelen A over 
te nemen van de gemeentelijke deelnemers die op het ogenblik van de 
toetreding dergelijke bijkomende aandelen A aanhouden. 
 
Het aantal bijkomende aandelen A dat door de nieuwe gemeente kan worden 
overgenomen, wordt berekend door de Raad van Bestuur op basis van de 
verhouding van het bevolkingscijfer4  van de betrokken gemeente op 31 
december 2014 tot het bevolkingscijfer5  op 31 december 2014 van alle 
deelnemende gemeenten (met inbegrip van de nieuw toetredende gemeente) 
waarvan de gemeenteraad heeft beslist tot onderschrijving, c.q. overname van 
die bijkomende aandelen. Die herverdeling zal de juridische vorm aannemen 
van overdrachten, tussen de betrokken gemeenten onderling inclusief de 
nieuw toegetreden gemeente, tegen de nominale waarde van twee euro en 
vijftig cent (€ 2,50) per aandeel, van de bijkomende aandelen A. De 
gemeentelijke deelnemers die op het ogenblik van de toetreding bijkomende 
aandelen A aanhouden dragen bij aan de herverdeling van die aandelen pro 
rata hun aandeel in het totaal aantal bijkomende aandelen A. In dit verband 
verlenen al de betrokken gemeenten, inclusief de nieuw toegetreden 
gemeente, onherroepelijk de daartoe vereiste aankoop- en verkoopopties ten 
gunste van elkaar, welke opties in hun naam en voor hun rekening 
uitoefenbaar zijn door de Raad van Bestuur. 

                                                                 
4 Ingeval een gemeente niet voor haar gehele grondgebied zou aansluiten, betreft deze bepaling het bevolkings-

cijfer op 31 december 2014 van de deelnemende deelgebieden van die gemeente. 
5 Wat betreft de gemeenten die niet voor hun gehele grondgebied zouden aangesloten zijn of aansluiten, betreft 

deze bepaling het bevolkingscijfer op 31 december 2014 van de deelnemende deelgebieden van die gemeenten.   
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§2. Vormen samen de bijkomende aandelen A voor de doeleinden van dit 
artikel 7bis: 
- de aandelen A verworven door de gemeentelijke deelnemers als gevolg 
van een overdracht bedoeld in artikel 6, § 2, 1°, tweede lid; en 
- de aandelen A waarop na 1 januari 2015 ingeschreven is door de 
gemeentelijke deelnemers anders dan overeenkomstig artikel 6, § 4, 1°. 
 
 
 
Art. 8. 
 
§1.  Tijdens de duur van de vereniging kan door een gemeentelijke 
deelnemer die bij de vereniging is aangesloten voor slechts één van de 
vereniging gevoerde activiteiten, met  inachtneming van  het in  artikel 6 §3  
bepaalde worden overgegaan tot een uitbreiding van de aansluiting tot een 
tweede door de vereniging gevoerde activiteit: op dergelijke uitbreidingen zijn 
de bepalingen van artikel 7 hierboven mutatis mutandis van toepassing. Aan 
een dergelijke uitbreiding van aansluiting kan geen terugwerkende kracht 
worden verleend. 
 
§2.   
 
§2.1. HidroSan 
 
Tijdens de duur van de vereniging kan door een gemeentelijke deelnemer die 
bij de vereniging is aangesloten voor de activiteit watersanering (HidroSan), 
worden overgegaan tot een omzetting van deze aansluiting tot de activiteit 
beheersing van afvalwater en hemelwater (HidroRio) of tot de activiteit 
‘gemeentelijke collectieve watersanering’ (HidroGem); omzettingen in de 
andere richting zijn niet mogelijk.  
 
Op een omzetting van aansluiting zijn de bepalingen van artikel 7 hierboven 
mutatis mutandis van toepassing. Aan een omzetting van aansluiting kan geen 
terugwerkende kracht worden verleend.  
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Bij een omzetting van aansluiting naar HidroRio, wordt het aantal aandelen C 
verminderd met één aandeel door omzetting van het door de betrokken 
gemeentelijke houder aangehouden aandeel C in een aandeel B. Het aldus 
bekomen nieuwe aantal aandelen B wordt vervolgens onder de gemeenten die 
voor de activiteit beheersing van afvalwater en hemelwater (HidroRio) bij de 
vereniging zijn aangesloten (voor de goede orde met inbegrip van de 
gemeente die tot de omzetting van haar aansluiting  overgaat), herverdeeld 
pro rata het cijfer van hun respectieve bevolking op 31 december 2004. Tot die 
herverdeling van aandelen B wordt overgegaan door de Raad van Bestuur op 
basis van een door hem verrichte herberekening. Die herverdeling zal de 
juridische vorm aannemen van overdrachten, tegen de nominale waarde van 
twee euro en vijftig cent (€ 2,50) per aandeel, van aandelen B tussen de 
betrokken gemeenten onderling, inclusief de gemeente die tot de omzetting 
van haar aansluiting overgaat. In dit verband verlenen al de betrokken 
gemeenten, inclusief de bedoelde omzettende gemeente, de daartoe vereiste 
aankoop- en verkoopopties ten gunste van elkaar, welke opties in hun naam en 
voor hun rekening uitoefenbaar zijn door de Raad van Bestuur.  
 
Bij een omzetting van aansluiting naar HidroGem, wordt mutatis mutandis 
overeenkomstig het bepaalde in artikel 6 § 4 lid 4° overgegaan tot vaststelling 
van het aantal door de betrokken deelnemer te onderschrijven aandelen D. 
Het door betrokken deelnemer gehouden aandeel C wordt omgezet in een 
aandeel D, waardoor het aantal aandelen C dienovereenkomstig met één 
aandeel wordt verminderd. De overige door de betrokken deelnemer te 
onderschrijven aandelen D worden afgenomen van de alsdan bestaande 
aandelen B: meer bepaald worden bij lottrekking aangeduide aandelen B door 
de betrokken gemeentelijke houder(s) ervan overgedragen aan de nieuw 
toetredende gemeente tegen hun nominale waarde van twee euro en vijftig 
cent (€ 2,50) per aandeel, en worden zulke aandelen na die overdracht 
omgezet in aandelen D. In dit verband verlenen al de betrokken gemeenten de 
daartoe vereiste aankoop- en verkoopopties ten gunste van elkaar, welke 
opties in hun naam en voor hun rekening uitoefenbaar zijn door de Raad van 
Bestuur. Het alzo bekomen nieuwe aantal aandelen B wordt herverdeeld onder 
de betrokken gemeenten, mutatis mutandis overeenkomstig het in artikel 6 §4 
lid 2° bepaalde. 
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§2.2. HidroGem 
 
Tijdens de duur van de vereniging kan door een gemeentelijke deelnemer die 
bij de vereniging is aangesloten voor de activiteit ‘gemeentelijke collectieve 
watersanering’ (HidroGem), worden overgegaan tot een omzetting van deze 
aansluiting tot de activiteit beheersing van afvalwater en hemelwater 
(HidroRio); omzettingen in de andere richting zijn niet mogelijk.  
 
Op een omzetting van aansluiting zijn de bepalingen van artikel 7 hierboven 
mutatis mutandis van toepassing. Aan een omzetting van aansluiting kan geen 
terugwerkende kracht worden verleend.  
 
Bij zulke omzetting van aansluiting naar HidroRio, wordt het aantal aandelen D 
verminderd door omzetting van de door de betrokken gemeentelijke houder 
aangehouden  aandelen D in aandelen B. Het aldus bekomen nieuwe aantal 
aandelen B wordt vervolgens onder de gemeenten die voor de activiteit 
beheersing van afvalwater en hemelwater (HidroRio) bij de vereniging zijn 
aangesloten (voor de goede orde met inbegrip van de gemeente die tot de 
omzetting van haar aansluiting  overgaat), herverdeeld pro rata het cijfer van 
hun respectieve bevolking op 31 december 2004. Tot die herverdeling van 
aandelen B wordt overgegaan door de Raad van Bestuur op basis van een door 
hem verrichte herberekening. Die herverdeling zal de juridische vorm 
aannemen van overdrachten, tegen de nominale waarde van twee euro en 
vijftig cent (€ 2,50) per aandeel, van aandelen B tussen de betrokken 
gemeenten onderling, inclusief de gemeente die tot de omzetting van haar 
aansluiting overgaat. In dit verband verlenen al de betrokken gemeenten, 
inclusief de bedoelde omzettende gemeente, de daartoe vereiste aankoop- en 
verkoopopties ten gunste van elkaar, welke opties in hun naam en voor hun 
rekening uitoefenbaar zijn door de Raad van Bestuur.  
 
§2.3. HidrIBA 
 
Tijdens de duur van de vereniging kan door een gemeentelijke deelnemer die 
bij de vereniging is aangesloten voor de activiteit ‘gemeentelijke individuele 
watersanering’ (HidrIBA), worden overgegaan tot een omzetting van deze 
aansluiting tot de activiteit beheersing van afvalwater en hemelwater 
(HidroRio) of tot de activiteit ‘gemeentelijke collectieve watersanering’ 
(HidroGem) of tot de activiteit watersanering (HidroSan) ; omzettingen in de 
andere richting zijn niet mogelijk.  
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Op een omzetting van aansluiting zijn de bepalingen van artikel 7 hierboven 
mutatis mutandis van toepassing. Aan een omzetting van aansluiting kan geen 
terugwerkende kracht worden verleend.  
 
Bij een omzetting van aansluiting naar HidroRio, wordt het aantal aandelen E 
verminderd met één aandeel door omzetting van het door de betrokken 
gemeentelijke houder aangehouden aandeel E in een aandeel B. Het aldus 
bekomen nieuwe aantal aandelen B wordt vervolgens onder de gemeenten die 
voor de activiteit beheersing van afvalwater en hemelwater (HidroRio) bij de 
vereniging zijn aangesloten (voor de goede orde met inbegrip van de 
gemeente die tot de omzetting van haar aansluiting  overgaat), herverdeeld 
pro rata het cijfer van hun respectieve bevolking op 31 december 2004. Tot die 
herverdeling van aandelen B wordt overgegaan door de Raad van Bestuur op 
basis van een door hem verrichte herberekening. Die herverdeling zal de 
juridische vorm aannemen van overdrachten, tegen de nominale waarde van 
twee euro en vijftig cent (€ 2,50) per aandeel, van aandelen B tussen de 
betrokken gemeenten onderling, inclusief de gemeente die tot de omzetting 
van haar aansluiting overgaat. In dit verband verlenen al de betrokken 
gemeenten, inclusief de bedoelde omzettende gemeente, de daartoe vereiste 
aankoop- en verkoopopties ten gunste van elkaar, welke opties in hun naam en 
voor hun rekening uitoefenbaar zijn door de Raad van Bestuur.  
 
Bij een omzetting van aansluiting naar HidroGem, wordt mutatis mutandis 
overeenkomstig het bepaalde in artikel 6 § 4 lid 4° overgegaan tot vaststelling 
van het aantal door de betrokken deelnemer te onderschrijven aandelen D. 
Het door betrokken deelnemer gehouden aandeel E wordt omgezet in een 
aandeel D, waardoor het aantal aandelen E dienovereenkomstig met één 
aandeel wordt verminderd. De overige door de betrokken deelnemer te 
onderschrijven aandelen D worden afgenomen van de alsdan bestaande 
aandelen B: meer bepaald worden bij lottrekking aangeduide aandelen B door 
de betrokken gemeentelijke houder(s) ervan overgedragen aan de nieuw 
toetredende gemeente tegen hun nominale waarde van twee euro en vijftig 
cent (€ 2,50) per aandeel, en worden zulke aandelen na die overdracht 
omgezet in aandelen D. In dit verband verlenen al de betrokken gemeenten de 
daartoe vereiste aankoop- en verkoopopties ten gunste van elkaar, welke 
opties in hun naam en voor hun rekening uitoefenbaar zijn door de Raad van 
Bestuur. Het alzo bekomen nieuwe aantal aandelen B wordt herverdeeld onder 
de betrokken gemeenten, mutatis mutandis overeenkomstig het in artikel 6 §4 
lid 2° bepaalde. 
 



 

 pagina 22 van 69 

 

 

Bij een omzetting van aansluiting naar HidroSan, wordt het aantal aandelen E 
verminderd met één aandeel door omzetting van het door de betrokken 
gemeentelijke houder aangehouden aandeel E in een aandeel C.  
 
§3.  Tijdens de duur van de vereniging is noch een volledige uittreding ten 
laste van de vereniging, noch een gedeeltelijke uittreding ten laste van de 
vereniging mogelijk, tenzij wanneer deze door een wettelijke bepaling wordt 
opgelegd. 
 
§4.  Onverminderd hetgeen in artikel 6 hierboven bepaald is met betrekking 
tot de handhaving van de deelneming van de provincie is geen gedeeltelijke 
uittreding (de zogenaamde “terugname van aandelen”) mogelijk. 
 
 
Art. 9. 
 
Een deelnemer kan wegens behoorlijk vastgestelde niet-naleving van zijn 
verbintenissen ten opzichte van de vereniging uit de vereniging worden 
uitgesloten, in voorkomend geval voor wat betreft één of meer van de 
activiteiten van de vereniging (watervoorziening / beheersing van afvalwater 
en hemelwater (HidroRio) / watersanering (HidroSan) / ‘gemeentelijke 
collectieve watersanering’ (HidroGem) / ‘gemeentelijke individuele 
watersanering’ (HidrIBA)) waar deze aan deelneemt. Zulke uitsluiting kan enkel 
worden uitgesproken door de Algemene Vergadering, op voorstel van de Raad 
van Bestuur. 
 
Indien de Raad van Bestuur van mening zou zijn dat er omstandigheden 
bestaan die de uitsluiting van een deelnemer zouden kunnen rechtvaardigen, 
brengt hij de betrokken deelnemer daarvan bij een ter post aangetekend 
schrijven op de hoogte, met het verzoek zijn opmerkingen binnen één maand 
na datum van verzending van het bedoelde aangetekend schrijven schriftelijk 
aan de Raad van Bestuur te willen richten, bij een ter post aangetekend 
schrijven gericht aan de voorzitter van de Raad van Bestuur. 
 
Na de schriftelijke opmerkingen van de betrokken deelnemer te hebben 
ontvangen, of, bij gebreke van dergelijke opmerkingen binnen de in de 
voorgaande alinea bedoelde termijn, na het verstrijken van zulke termijn, gaat 
de Raad van Bestuur over tot de bijeenroeping van een buitengewone 
Algemene Vergadering. De oproeping gaat in voorkomend geval vergezeld van 
de schriftelijke opmerkingen van de betrokken deelnemer.  
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Indien de betrokken deelnemer daarom verzoekt in het geschrift dat zijn 
opmerkingen bevat, wordt hij ter Algemene Vergadering gehoord. De 
gedurende de bedoelde hoorzitting geformuleerde standpunten, vragen en 
antwoorden, worden opgetekend in een proces-verbaal dat na afloop van de 
hoorzitting door het bureau van de Algemene Vergadering en de betrokken 
deelnemer wordt ondertekend. 
 
De Algemene Vergadering beraadslaagt en besluit vervolgens met 
inachtneming van de gewone regels inzake quorum en meerderheid, met dien 
verstande dat voor de berekening van quorum en meerderheid geen rekening 
wordt gehouden met de deelnemer waarvan de uitsluiting wordt voorgesteld. 
Voor de toepassing van de bedoelde regels inzake quorum en meerderheid, 
wordt de beslissing tot uitsluiting van een deelnemer niet gelijkgesteld met 
een statutenwijziging, zodat de regels gesteld in artikel 26 hierna voor het 
geval de Algemene Vergadering na een eerste regelmatige oproeping niet in 
getal zou zijn, onverkort gelden voor de beraadslaging en besluitvorming 
aangaande de uitsluiting van deelnemers conform onderhavig artikel. In 
voorkomend geval wordt het aandelenregister en de in §6 van artikel 6 
hierboven bedoelde samenvattende tabel onmiddellijk ter Algemene 
Vergadering aangepast. 
 
De beslissing tot uitsluiting wordt met redenen omkleed en wordt, samen met 
het proces-verbaal van de buitengewone Algemene Vergadering, door de 
voorzitter van de Raad van Bestuur bij een ter post aangetekend schrijven ter 
kennis gebracht van de betrokken deelnemer. 
 
Ingeval van uitsluiting, worden de aandelen aangehouden door de betrokken 
deelnemer teruggenomen door de vereniging en vernietigd. De betrokken 
deelnemer ontvangt per aandeel uitsluitend een uitbetaling gelijk aan de 
nominale waarde, zijnde twee euro en vijftig cent (€ 2,50). 
 
Art. 10. 
 
§1. Een niet-gemeentelijke deelnemer kan te allen tijde tijdens de duur van 
de vereniging een gedeelte van zijn aandelen A aan de gemeentelijke 
deelnemers die aangesloten zijn bij de activiteit watervoorziening aanbieden 
tot overdracht. Indien hij krachtens een wettelijke bepaling verplicht is zijn 
deelneming aan de vereniging te beëindigen voor het verstrijken van de duur 
van de vereniging dient een niet-gemeentelijke deelnemer tijdens de duur van 
de vereniging en alsdan zo snel als praktisch mogelijk de totaliteit van zijn 
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aandelen A aan te bieden tot overdracht aan de gemeentelijke deelnemers die 
aangesloten zijn bij de activiteit watervoorziening. 
 
Indien een niet-gemeentelijke deelnemer zijn aandelen A overeenkomstig het 
eerste lid van deze paragraaf wenst, c.q. dient over te dragen, brengt deze 
deelnemer dit schriftelijk ter kennis van de Raad van Bestuur. De kennisgeving 
vermeldt het aantal aandelen dat de niet-gemeentelijke deelnemer 
voornemens is over te dragen. Deze kennisgeving maakt gedurende 75 
werkdagen een onherroepelijk aanbod uit van de niet-gemeentelijke 
deelnemer aan de gemeentelijke deelnemers die aangesloten zijn bij de 
activiteit watervoorziening om de in de kennisgeving vermelde effecten over te 
nemen overeenkomstig de bepalingen van deze paragraaf.  
 
De gemeentelijke deelnemers die aangesloten zijn bij de activiteit 
watervoorziening hebben het recht, maar niet de plicht om dit aanbod te 
aanvaarden en de aandelen A waarop het betrekking heeft overeenkomstig de 
bepalingen van deze paragraaf over te nemen. Te dien einde nodigt de Raad 
van Bestuur onverwijld na ontvangst van de kennisgeving bedoeld in het vorige 
lid de gemeentelijke deelnemers die aangesloten zijn voor de activiteit 
watervoorziening uit om binnen de termijn van 60 werkdagen aan te geven of 
zij hun deel van de betrokken aandelen zoals bepaald in het verdelingsplan 
opgesteld door de Raad van Bestuur overeenkomstig het vierde lid van deze 
paragraaf (en dat in voorkomend geval de totaliteit van de aangeboden 
aandelen A kan omvatten) wensen te verwerven. De betrokken gemeentelijke 
deelnemers die geen beslissing meedeelden aan de Raad van Bestuur binnen 
deze termijn, worden geacht het aanbod tot overname van de aandelen A van 
de niet-gemeentelijke deelnemer overeenkomstig het vorige lid onherroepelijk 
te hebben geweigerd. 
 
Indien ten minste één gemeentelijke deelnemer aangesloten bij de activiteit 
watervoorziening overeenkomstig de bepalingen van het vorige lid van deze 
paragraaf aangeeft het aanbod tot overname van de betrokken aandelen A van 
de niet-gemeentelijke deelnemer te aanvaarden, dan stelt de Raad van Bestuur 
een verdelingsplan op dat het aantal aandelen A aangeeft dat elke 
aanvaardende gemeente zal overnemen. Dit aantal stemt voor elke 
aanvaardende gemeente overeen met een pro rata deel van de totaal 
aangeboden aandelen dat bepaald wordt door de verhouding van het 
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bevolkingscijfer6 van deze gemeente op 31 december 2014 tot het 
bevolkingscijfer7 van alle gemeenten die aandelen wensen over te nemen op 
31 december 2014. Het verdelingsplan van de Raad van Bestuur is definitief en 
bindt zowel de niet-gemeentelijke deelnemer van wie het aanbod tot 
overdracht uitgaat als de aanvaardende gemeente(n). Dit verdelingsplan wordt 
door de Raad van Bestuur binnen de 30 werkdagen na het verstrijken van de 
termijn bedoeld in het derde lid van deze paragraaf ter kennis gebracht van de 
niet-gemeentelijke deelnemer van wie het aanbod uitgaat en de aanvaardende 
gemeentelijke deelnemer(s). 
 
De overnemende gemeente(n) zal, c.q. zullen voor elk aandeel dat haar, c.q. 
hen werd toegewezen in het verdelingsplan van de Raad van Bestuur een prijs 
van twee euro en vijftig cent (€ 2,50) betalen aan de overdrager binnen de 
maand na ontvangst van de kennisgeving van het verdelingsplan door de Raad 
van Bestuur bedoeld in het vorige lid. De overdracht van de aandelen A wordt 
verwezenlijkt op het ogenblik van de betaling van de koopprijs. De Raad van 
Bestuur is gemachtigd deze overdracht in te schrijven in het daartoe bestemde 
register en de samenvattende tabel bedoeld in artikel 6, § 6. 
 
Indien alle gemeentelijke deelnemers die aangesloten zijn bij de activiteit 
watervoorziening overeenkomstig het derde lid van deze paragraaf het aanbod 
bedoeld in het tweede lid van deze paragraaf hebben geweigerd of geacht 
worden te hebben geweigerd, brengt de Raad van Bestuur dit binnen de 30 
werkdagen na het verstrijken van de termijn bedoeld in het derde lid van deze 
paragraaf ter kennis van de niet-gemeentelijke deelnemer van wie het aanbod 
uitgaat. In dat geval kan deze niet-gemeentelijke deelnemer zijn aandelen A 
niet overdragen, onverminderd zijn recht tot uittreding ten laste van de 
vereniging in het geval bedoeld in de derde paragraaf van dit artikel. De niet-
gemeentelijke deelnemer kan in voorkomend geval tijdens de duur van de 
vereniging ten vroegste zes maanden na de verzending van de schriftelijke 
kennisgeving bedoeld in het tweede lid van deze paragraaf een nieuw aanbod 
tot overdracht van een deel van zijn aandelen A doen, overeenkomstig de 
bepalingen van deze paragraaf. 
 
§2. De deelnemer die bij de vereniging is aangesloten voor de activiteit 
watervoorziening en die overeenkomstig artikel 35 hierna bij het verstrijken 

                                                                 
6 Ingeval een gemeente niet voor haar gehele grondgebied is aangesloten, betreft deze bepaling het bevolkings-

cijfer op 31 december 2014 van de deelnemende deelgebieden van die gemeente. 
7 Wat betreft de gemeenten die niet voor hun gehele grondgebied zouden aangesloten zijn of aansluiten, betreft 

deze bepaling het bevolkingscijfer op 31 december 2014 van de deelnemende deelgebieden van die gemeenten.   
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van de duur van de vereniging zijn aansluiting minstens voor de activiteit 
watervoorziening niet wenst te verlengen, brengt dit ten laatste 8 
kalenderdagen vóór de dag dat de Algemene Vergadering die over de 
verlenging van de vereniging moet beslissen, ter kennis van de Raad van 
Bestuur. Deze kennisgeving maakt van rechtswege een onherroepelijk aanbod 
uit aan de gemeentelijke deelnemers aangesloten voor de activiteit 
watervoorziening om alle aandelen A die deze deelnemer aanhoudt, over te 
nemen. Het aanbod tot overname is bindend voor deze deelnemer tot op de 
dag waarop hij overeenkomstig het vierde lid van deze paragraaf een 
kennisgeving van de Raad van Bestuur ontvangt waaruit blijkt dat alle 
gemeentelijke deelnemers het aanbod om de aandelen A over te nemen 
hebben geweigerd of geacht worden te hebben geweigerd. 
 
Het derde lid van de eerste paragraaf van dit artikel is van overeenkomstige 
toepassing op het aanbod bedoeld in het vorige lid, met dien verstande dat de 
antwoordtermijn op de kennisgeving van Raad van Bestuur aan de betrokken 
gemeentelijke deelnemers, in afwijking van dit derde lid van de eerste 
paragraaf van dit artikel, één maand vóór de dag waarop de deelnemer die de 
activiteit watervoorziening verlaat overeenkomstig artikel 35, laatste lid, 
geacht wordt niet langer deel uit te maken van deze activiteit, zal verstrijken. 
 
Indien ten minste één gemeentelijke deelnemer aangesloten bij de activiteit 
watervoorziening overeenkomstig het vorige lid aangeeft het aanbod tot 
overname van de betrokken aandelen A te aanvaarden, zijn de bepalingen van 
het vierde en het vijfde lid van de eerste paragraaf van dit artikel van 
overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat de koopprijs ten laatste 
betaald moet worden op de dag waarop de deelnemer die de activiteit 
watervoorziening verlaat overeenkomstig artikel 35, laatste lid, geacht wordt 
niet langer deel uit te maken van deze activiteit. 
 
Indien alle gemeentelijke deelnemers die aangesloten zijn bij de activiteit 
watervoorziening overeenkomstig het tweede lid van deze paragraaf het 
aanbod bedoeld in het eerste lid van deze paragraaf hebben geweigerd of 
geacht worden te hebben geweigerd, brengt de Raad van Bestuur dit binnen 
de 30 werkdagen na het verstrijken van de termijn bedoeld in het derde lid van 
deze paragraaf ter kennis van de deelnemer die niet langer deel wenst uit te 
maken van de activiteit watervoorziening. Deze deelnemer zal op de dag 
waarop hij overeenkomstig artikel 35, laatste lid, geacht wordt niet langer deel 
uit te maken van de activiteit watervoorziening uittreden ten laste van de 
vereniging wat betreft deze activiteit overeenkomstig de bepalingen van de 
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derde paragraaf van dit artikel. 
 
§3. In het geval bedoeld in het laatste lid van de eerste paragraaf van dit 
artikel, zal de niet-gemeentelijke deelnemer die krachtens een wettelijke 
bepaling verplicht is zijn deelneming aan de vereniging te beëindigen voor het 
verstrijken van de duur van de vereniging, kunnen uittreden ten laste van de 
vereniging. 

 
In het geval bedoeld in het laatste lid van de tweede paragraaf van dit artikel, 
zal de deelnemer die niet langer deel wenst uit te maken van de activiteit 
watervoorziening uittreden ten laste van de vereniging op de dag waarop hij 
overeenkomstig artikel 35, laatste lid, geacht wordt niet langer deel uit te 
maken van de activiteit watervoorziening. 
 
In de gevallen bedoeld in de twee vorige leden, ontvangt de betrokken 
deelnemer naar aanleiding van de uittreding van de vereniging een 
scheidingsaandeel. De desbetreffende aandelen A worden vernietigd. 
 
 
§4. De deelnemer die, bij de vereniging is aangesloten voor de activiteit 
beheersing van afvalwater en hemelwater (HidroRio), of de activiteit 
‘gemeentelijke collectieve watersanering’ (HidroGem),  en die overeenkomstig 
artikel 35 hierna bij het verstrijken van de duur van de vereniging zijn 
aansluiting geheel of gedeeltelijk niet wenst te verlengen, zal uittreden ten 
laste van de vereniging op de dag waarop hij overeenkomstig artikel 35, laatste 
lid, geacht wordt niet langer deel uit te maken van de desbetreffende 
activiteit. 
 
In het geval bedoeld in het vorige lid, ontvangt de betrokken deelnemer naar 
aanleiding van de uittreding van de vereniging een scheidingsaandeel. De 
desbetreffende aandelen B of D worden vernietigd.  
 
Na de vernietiging van de aandelen B of D overeenkomstig het vorige lid, 
wordt een aantal nieuwe aandelen B uitgegeven dat gelijk is aan het aantal 
aandelen van de scheidende gemeentelijke deelnemer, en wordt op deze 
nieuwe aandelen B ingeschreven door de gemeenten die voor de activiteit 
beheersing van afvalwater en hemelwater (HidroRio) bij de vereniging blijven 
aangesloten, pro rata het cijfer van hun respectieve bevolking op 31 december 
2004. Deze nieuwe aandelen B hebben een nominale waarde van twee euro en 
vijftig cent (€ 2,50) per aandeel. 
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§5.1. Aan een gemeentelijke deelnemer die bij de vereniging is aangesloten 
voor de activiteit watersanering (HidroSan), en die hetzij overeenkomstig 
artikel 35 hierna bij het verstrijken van de duur van de vereniging zijn 
aansluiting voor deze activiteit niet wenst te verlengen, hetzij overeenkomstig 
artikel 9 hierboven uit de vereniging wordt uitgesloten voor deze activiteit, 
wordt geen scheidingsaandeel uitgekeerd op zijn desbetreffende aandeel C. 
Het desbetreffende aandeel C wordt bij die gelegenheid opnieuw omgezet in 
een aandeel B, dat aan zijn nominale waarde van twee euro en vijftig cent (€ 
2,50) door de scheidende deelnemer wordt overgedragen aan de 
gemeentelijke deelnemer van wie de scheidende deelnemer het aandeel 
overeenkomstig artikel 6 §4, lid 3° oorspronkelijk heeft verworven, of, indien 
er geen dergelijke gemeentelijke deelnemer is een bij lottrekking aangeduide 
gemeentelijke houder van aandelen B. In dit verband verlenen al de betrokken 
gemeenten de daartoe vereiste aankoop- en verkoopopties ten gunste van 
elkaar, welke opties in hun naam en voor hun rekening uitoefenbaar zijn door 
de Raad van Bestuur. Het alzo bekomen nieuwe aantal aandelen B wordt niet 
herverdeeld onder de betrokken gemeenten.  
 
§5.2. Aan een gemeentelijke deelnemer die bij de vereniging is aangesloten 
voor de activiteit “gemeentelijke individuele watersanering” (HidrIBA), en die 
hetzij overeenkomstig artikel 35 hierna bij het verstrijken van de duur van de 
vereniging zijn aansluiting voor deze activiteit niet wenst te verlengen, hetzij 
overeenkomstig artikel 9 hierboven uit de vereniging wordt uitgesloten voor 
deze activiteit, wordt geen scheidingsaandeel uitgekeerd op zijn 
desbetreffende aandeel E. Het desbetreffende aandeel E wordt bij die 
gelegenheid opnieuw omgezet in een aandeel B, dat aan zijn nominale waarde 
van twee euro en vijftig cent (€ 2,50) door de scheidende deelnemer wordt 
overgedragen aan de gemeentelijke deelnemer van wie de scheidende 
deelnemer het aandeel overeenkomstig artikel 6 §4, lid 5° oorspronkelijk heeft 
verworven, of, indien er geen dergelijke gemeentelijke deelnemer is  een bij 
lottrekking aangeduide gemeentelijke houder van aandelen B. In dit verband 
verlenen al de betrokken gemeenten de daartoe vereiste aankoop- en 
verkoopopties ten gunste van elkaar, welke opties in hun naam en voor hun 
rekening uitoefenbaar zijn door de Raad van Bestuur. Het alzo bekomen 
nieuwe aantal aandelen B wordt niet herverdeeld onder de betrokken 
gemeenten 
 
§6. De gemeentelijke deelnemers hebben, onverminderd andere dwingende 
bepalingen, in de gevallen bedoeld in paragraaf 1 hierboven een recht van 
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voorkeur op overneming tegen economische waarde (met als minimum de 
boekwaarde dan wel de tussen de partijen overeengekomen waarde) van de 
op hun grondgebied gelegen niet gemeenschappelijke installaties; wat het 
compartiment watervoorziening betreft is dat recht van voorkeur evenwel 
beperkt tot de niet-gemeenschappelijke distributie-installaties. 
 
 
Art. 11. 
 
De deelnemers zijn enkel afzonderlijk en slechts tot beloop van hun inbreng in 
het kapitaal gehouden in de verplichtingen van de vereniging.  
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HOOFDSTUK IV 

BESTUUR VAN EN CONTROLE OP DE VERENIGING 

Art. 12.  
 

De vereniging wordt bestuurd door een Raad van Bestuur, waarvan de leden 
alleen natuurlijke personen kunnen zijn die worden benoemd zoals in 
onderhavig artikel uiteengezet.  
 

Elf (11) bestuurders worden door de Algemene Vergadering bij geheime 
stemming benoemd onder de leden van de Provincieraad van de provincie en 
op diens voordracht.  
 
De overige leden van de Raad van Bestuur worden door de Algemene 
Vergadering bij geheime stemming benoemd op voordracht van de overige 
deelnemers: voor de gemeentelijke deelnemers vindt die voordracht plaats 
door de Gemeenteraden. Elke gemeentelijke deelnemer heeft, ongeacht het 
aantal of de categorie (A/B/C/D/E) van de door hem aangehouden aandelen, 
recht op één (1) bestuursmandaat en draagt hiertoe één (1) kandidaat voor 
indien hij van dit recht gebruik wenst te maken. Water-link heeft als 
deelnemer van de vereniging recht op één (1) bestuursmandaat en draagt 
hiertoe bij besluit van haar Raad van Bestuur één (1) kandidaat voor onder de 
leden van haar Raad van Bestuur, indien zij van dit recht gebruik wenst te 
maken. 
 
De kandidaturen dienen uiterlijk acht dagen vóór de dag waarop de Algemene 
Vergadering tot de benoeming van de bestuurders overgaat bij de voorzitter 
van de Raad van Bestuur ingediend te worden. Indien een voorgedragen 
kandidaat niet wordt benoemd, doet de betrokken deelnemer een andere 
voordracht. De nieuwe kandidaat woont de vergaderingen van de Raad van 
Bestuur als waarnemer bij tot de eerstvolgende Algemene Vergadering 
waaraan de benoeming wordt voorgelegd.  
 
 
 



 

 pagina 31 van 69 

 

 

 
 
 

 Art. 13. 
 

§1. Het mandaat van bestuurder heeft een duur van zes jaar en is onbeperkt 
hernieuwbaar. De deelnemers hebben het recht het vertrouwen op te zeggen 
in een op hun voordracht benoemde bestuurder en een nieuwe kandidaat voor 
te dragen. De opzegging van vertrouwen beëindigt het mandaat. De 
bestuurder die in vervanging van een andere bestuurder wordt benoemd, 
voleindigt het mandaat van zijn voorganger.  
 

§2.  Geen van de bestuurders kan door meer dan één deelnemer worden 
voorgedragen, noch mandaten gelijktijdig uitoefenen in de uitvoerende 
organen van meer dan drie dienstverlenende of opdrachthoudende 
verenigingen in de zin van het decreet. Onverminderd andere wettelijke of 
decretale bepalingen die van toepassing zijn op de mandaten in de vereniging 
in de zin van het decreet, gelden de onverenigbaarheden tussen het mandaat 
van bestuurder en de ambten, functies, mandaten en hoedanigheden die 
werden opgenomen in het decreet.  
 

§3. Aan de vergaderingen van de Raad van Bestuur kan worden 
deelgenomen door ten hoogste drie rechtstreeks door verschillende 
gemeentelijke deelnemers aangeduide afgevaardigden die lid zijn met 
raadgevende stem. De gemeenteraden wijzen daartoe bij het begin van de 
legislatuur één van hun leden aan, die verkozen is 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 van de betrokken gemeente.  
 

Er zijn per legislatuur twee mandaatperiodes met een duur van drie jaar 
voorzien. De Algemene Vergadering bepaalt de rangorde van de aangeduide 
gemeenteraadsleden conform volgende criteria en dit in volgorde van 
afnemend belang:  
- één per arrondissement;  
- de afgevaardigde behoort tot een uitsluitend door de vereniging bedeelde 

gemeente; 
- het aantal maatschappelijke aandelen in het bezit van de aanduidende 

gemeente; 
- de omvang van de bevolking van de aanduidende gemeente, aan de hand van 

de laatst gepubliceerde officiële bevolkingscijfers.  
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Indien het aantal gemeentelijke deelnemers dat van dit recht gebruik maakt 
ten hoogste drie 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 
en dit voor de volledige duur van de legislatuur.  
 

Indien het aantal gemeentelijke deelnemers dat van dit recht tot aanwijzing 
van afgevaardigden met raadgevende stem gebruik maakt groter is dan drie, 
dan bepaalt de Algemene Vergadering, conform de hiervoor vermelde criteria, 
de rangorde van de gemeenteraadsleden, met aanduiding van welke drie 
gemeenteraadsleden tijdens de eerste mandaatperiode de zittingen van de 
Raad van Bestuur met raadgevende stem bijwonen en welke 
gemeenteraadsleden tijdens de tweede mandaatperiode de zittingen van de 
Raad van Bestuur met raadgevende stem bijwonen.  
 

De aanwijzingsbeslissingen dienen uiterlijk acht dagen vóór de  bijeenkomst 
van de Algemene Vergadering toe te komen bij de voorzitter van de Raad van 
Bestuur. 
 

Bij verlies van het mandaat van een overeenkomstig de voorgaande alinea’s 
aangeduid lid met raadgevende stem vóór het verstrijken van de duur van het 
desbetreffende mandaat, wordt onderzocht of nog kandidaten beschikbaar zijn 
op de rangorde waarvan hiervoor sprake. Alsdan neemt de hoogst 
gerangschikte beschikbare kandidaat het mandaat verder waar. Bij gebreke 
daaraan, heeft de gemeentelijke deelnemer die de oorspronkelijke aanduiding 
heeft verricht, het recht onmiddellijk in diens vervanging te voorzien bij een 
gemeenteraadsbeslissing. Hiertoe kunnen de gemeentelijke deelnemers 
samen met de voordracht van een effectieve kandidaat, meteen een 
plaatsvervanger aanduiden. Het aldus aangeduide lid wordt opgenomen in de 
eerstvolgende bijeenkomst van de Raad van Bestuur en voltooit het mandaat 
van zijn voorganger.  
 

Deze afgevaardigden met raadgevende stem behouden hun mandaat zolang zij 
zowel aan de aanduidingsvoorwaarden als aan de statutair bepaalde 
voorwaarden voldoen.  
 
Een gemeenteraadsbesluit waarbij de gemeente die de afgevaardigde met 
raadgevende stem heeft voorgedragen zijn vertrouwen opzegt in die 
afgevaardigde,  beëindigt onmiddellijk diens mandaat. 
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Art. 14.  
 

§1. De Raad van Bestuur benoemt een in zijn midden zetelend lid dat werd 
benoemd op voordracht van een gemeentelijke deelnemer en dat tevens 
gemeenteraadslid is, of burgemeester of schepen van die gemeentelijke 
deelnemer, tot voorzitter.  
 
De Raad van Bestuur benoemt drie van de in zijn midden zetelende leden tot 
ondervoorzitter.  
Een door een gemeentelijke deelnemer voorgedragen lid dat tevens 
gemeenteraadslid is, of burgemeester of schepen van die gemeentelijke 
deelnemer, wordt benoemd tot eerste ondervoorzitter.  
 
De voorzitter en de eerste ondervoorzitter dienen voorgedragen te zijn door 
een gemeentelijke deelnemer die zowel aandelen A als aandelen B aanhoudt.  
 
De tweede en derde ondervoorzitter worden benoemd onder de door de 
provincie voorgedragen leden van de Raad van Bestuur.  
 
Tevens benoemt de Raad van Bestuur een van de in zijn midden zetelende 
leden tot secretaris.  
 
Deze mandaten zijn, behoudens ontslag door de mandataris of herroeping 
door de Raad van Bestuur, van dezelfde duur als het mandaat van bestuurder 
zelf, zoals gesteld in artikel 13 hierboven, en hernieuwbaar. Indien voortijdig 
moet worden voorzien in de opvolging van de voorzitter, van een 
ondervoorzitter of van de secretaris, is de duur van het mandaat van de 
nieuwbenoemde titularis beperkt tot de resterende duur van het mandaat van 
degene in wiens plaats hij treedt.  
 

§2. De Raad van Bestuur vergadert, op bijeenroeping van zijn voorzitter of 
van één vijfde van zijn leden, minstens vijf maal per jaar en zo dikwijls als de 
belangen van de vereniging zulks vergen.  
 

Ieder op voordracht van de provincie of een gemeentelijke deelnemer 
benoemd lid van de Raad van Bestuur kan schriftelijk volmacht geven aan een 
ander lid van de Raad van Bestuur om hem op een welbepaalde enkele 
vergadering te vertegenwoordigen, verstaan blijvend dat niemand drager kan 
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zijn van meer dan één volmacht, en verder verstaan blijvend dat een volmacht 
vanwege een op voordracht van de Provincieraad benoemde bestuurder 
slechts kan verleend worden aan een andere op voordracht van de 
Provincieraad benoemde bestuurder, een volmacht vanwege een op 
voordracht van een gemeentelijke deelnemer benoemde bestuurder slechts 
kan verleend worden aan een andere op voordracht van een gemeentelijke 
deelnemer benoemde bestuurder, en dit slechts ten behoeve van de 
beraadslaging en besluitvorming aangaande activiteiten waarvoor beide 
betrokken gemeenten bij de vereniging zijn aangesloten. De op voordracht van 
water-link benoemde bestuurder kan schriftelijk volmacht verlenen aan een 
ander lid van de Raad van Bestuur dat niet door een gemeentelijke deelnemer 
is voorgedragen. De volmachten dienen vóór de aanvang van de vergadering 
aan de voorzitter van de Raad van Bestuur bezorgd te worden.  
 
De vergaderingen van de Raad van Bestuur worden voorgezeten door de 
voorzitter, en bij diens afwezigheid door de eerste ondervoorzitter. Bij 
afwezigheid van de voorzitter en van de eerste ondervoorzitter worden de 
vergaderingen van de Raad van Bestuur voorgezeten door de oudste 
aanwezige bestuurder die deel uitmaakt van het Directiecomité en die tevens 
gemeenteraadslid is, of burgemeester of schepen van een aangesloten 
gemeente.  
 

De vergaderingen van de Raad van Bestuur zijn niet openbaar.  
 

Bij overlijden, ontslag,  beëindiging van mandaat of de onmogelijkheid van een 
bestuurder om zijn mandaat waar te nemen, zal in de vervanging worden 
voorzien door de Algemene Vergadering. Ondertussen zal de Raad van Bestuur 
geldig samengesteld zijn uit zijn resterende leden. De reeds voorgedragen 
nieuwe kandidaat woont als waarnemer de vergaderingen van de Raad van 
Bestuur bij tot de eerstvolgende Algemene Vergadering waaraan de 
benoeming wordt voorgelegd.  
 

§3. De Raad van Bestuur kan geldig beraadslagen indien de gewone 
meerderheid van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is, zowel globaal als 
in de groep van de op voordracht van de deelnemende gemeenten benoemde 
bestuurders, en voor zover daarnaast deze meerderheid eveneens bereikt is in 
de groep van de bestuurders benoemd op voordracht van de gemeenten 
houders van aandelen A c.q. aandelen B  c.q. aandelen D,  voor agendapunten 
die uitsluitend betrekking hebben op de activiteit watervoorziening c.q. 
beheersing van afvalwater en hemelwater (HidroRio) c.q. gemeentelijke 
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collectieve watersanering (HidroGem). 
 
Van de voorgaande regels inzake aanwezigheidsquorum wordt afgeweken voor 
een tweede vergadering die volgt op een onvoldoende samengestelde eerdere 
vergadering, voor zover het gaat om punten die voor de tweede maal op de 
agenda voorkomen en die geen wijzigingen van de statuten betreffen, zij het 
dat minstens één van de bestuurders benoemd op voordracht van gemeenten 
houders van aandelen A c.q. aandelen B c.q. aandelen D aanwezig of  
vertegenwoordigd dient te zijn voor agendapunten die uitsluitend betrekking 
hebben op de activiteit watervoorziening c.q. beheersing van afvalwater en 
hemelwater (HidroRio) c.q. gemeentelijke collectieve watersanering 
(HidroGem). 
 

§4.  In geval wordt beraadslaagd over een agendapunt waarin de vereniging en 
water-link een direct belangenconflict hebben, zijnde rechtstreeks elkaars 
concurrenten zijn én hierdoor dezelfde potentiële klanten benaderen, elkaars 
tegenstrevers zijn in een gerechtelijk geschil of bij de bespreking van de 
onderhandelingen tijdens gebeurlijke herstructureringen, wordt door de Raad 
van Bestuur beraadslaagd zonder de aanwezigheid van de op voordracht van 
water-link benoemde bestuurder. In dat geval wordt de op voordracht van 
water-link benoemde bestuurder weliswaar tot de vergadering uitgenodigd 
doch worden hem geen van de met die materie verband houdende 
voorbereidende documenten bezorgd en dient hij vervolgens op het ogenblik 
dat de beraadslaging over het desbetreffende agendapunt aanvat de 
vergadering te verlaten. Een beroep op deze paragraaf moet limitatief worden 
uitgelegd en dient te worden gemotiveerd en de toepassing ervan zal 
geschieden met inachtneming van de regels inzake openbaarheid van bestuur.  
 
§5. Iedere bestuurder beschikt over één stem.  
 
De Raad van Bestuur neemt zijn beslissingen bij gewone meerderheid van 
stemmen, waarbij onthoudingen buiten beschouwing worden gelaten bij de 
berekening van de meerderheidsvereiste. De vereiste meerderheid moet 
bereikt zijn zowel globaal als in de groep van de bestuurders benoemd op 
voordracht van de gemeenten houders van aandelen A wanneer het gaat om 
aangelegenheden die uitsluitend betrekking hebben op de activiteit 
watervoorziening, en in de groep van de bestuurders benoemd op voordracht 
van de gemeenten houders van aandelen B wanneer het gaat om 
aangelegenheden die uitsluitend betrekking hebben op de activiteit afvalwater 
en hemelwater (HidroRio), en in de groep van de bestuurders benoemd op 
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voordracht van de gemeenten houders van aandelen D wanneer het gaat om 
aangelegenheden die uitsluitend betrekking hebben op de activiteit 
gemeentelijke collectieve watersanering (HidroGem).  
 
Een beslissing die niet de vereiste meerderheid bekomt globaal, maar wel in de 
groep van bestuurders waar ze eveneens voorgeschreven is op grond van de 
voorgaande alinea, kan, desgevallend na toepassing van de tweede alinea van 
§ 3 van dit artikel, ter herstemming worden voorgelegd op een volgende 
vergadering, waar de meerderheid in de betrokken groep van bestuurders 
volstaat. 
 
§6.  De beraadslagingen en besluiten van de Raad van Bestuur worden 
opgetekend door de secretaris.  

notulen van de beraadslagingen van de Raad van Bestuur zijn voldoende 
gedetailleerd en bevatten het stemgedrag van de individuele leden dat wordt 
geëxpliciteerd wanneer een beslissing niet unaniem wordt genomen. De 
bedoelde notulen worden ondertekend door de leden die aan de 
beraadslaging hebben deelgenomen of door de leden die aanwezig zijn op de 
vergadering in dewelke het verslag aangenomen wordt, en ter beschikking 
gesteld van de bestuurders . In de in § 4 van dit artikel bedoelde gevallen 
worden de met de betrokken materie verband houdende delen van de 
notulen, evenals de daarbij horende documenten, niet ter beschikking gesteld 
van de op voordracht van water-link benoemde bestuurder of aan water-link 
zelf, en dit met inachtneming van de regels inzake openbaarheid van bestuur. 
De bedoelde notulen liggen ter inzage van de gemeenteraadsleden op het 
secretariaat van de gemeentelijke deelnemers en van de provincieraadsleden 
op de griffie van het provinciehuis. De verplichtingen en uitzonderingen inzake 
openbaarheid van bestuur zijn toepasselijk op dit inzagerecht.  
 

De vereniging stelt onverminderd de decretale bepalingen inzake de 
openbaarheid van  bestuur conform art. 52 van het decreet de bedoelde 
notulen van de beraadslagingen van de Raad van Bestuur, elektronisch ter 
beschikking van het deelnemende bestuur dat die notulen op zijn beurt 
elektronisch ter beschikking stelt van elk raadslid dat daarom verzoekt.  
 

De uittreksels en afschriften van de notulen kunnen worden ondertekend door 
de voorzitter, een daartoe aangewezen bestuurder of de directeur-generaal of 
een door de directeur-generaal daartoe gemachtigd directielid. De Raad van 
Bestuur stelt de nadere modaliteiten van zijn werking vast in een huishoudelijk 
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reglement dat bij deze statuten wordt gevoegd en dat kan gewijzigd worden bij 
een eenvoudige beslissing van de Raad van Bestuur. 
  
Conform de bepalingen van het decreet wordt van de besluiten van de Raad 
van Bestuur kennis gegeven aan de Vlaamse Regering, alsook aan het publiek  
onverminderd de decretale bepalingen inzake de openbaarheid van bestuur. 
 
§7. De bestuurders zijn niet persoonlijk gebonden door de verbintenissen 
van de vereniging. Zij zijn overeenkomstig het gemeen recht verantwoordelijk 
voor de vervulling van de taak die hen is opgedragen en zijn aansprakelijk 
zonder hoofdelijkheid voor de tekortkomingen in de normale uitoefening van 
hun bestuur.  
 
§8. Een bestuurder mag niet:  
 
- 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 de voordracht van kandidaten, benoemingen, 
afzettingen en schorsingen;  

- rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen aan overeenkomsten die met de 
vereniging zijn gesloten;  

- als advocaat, notaris of zaakwaarnemer optreden in rechtsgedingen tegen 
de vereniging, of in dezelfde hoedanigheid ten behoeve van de vereniging 
pleiten, raadgeven of optreden in enige betwisting, tenzij dit kosteloos 
gebeurt; en/of  

- optreden als raadsman van een personeelslid in tuchtzaken.  
 
Onverminderd het voorgaande, mag de op voordracht van water-link 
benoemde bestuurder niet aanwezig zijn bij een beraadslaging of besluit over 
enige van de in paragraaf 4 aangeduide aangelegenheden.  
 
§9. De op voordracht van de provincie en de gemeentelijke deelnemers 
benoemde bestuurders brengen minstens tweemaal per jaar tijdens een 
openbare vergadering van, naargelang het geval, de Gemeenteraad of de 
Provincieraad die hen heeft voorgedragen, verslag uit over de uitoefening van 
hun mandaat, en zij verstrekken toelichting bij het beleid van de vereniging. In 
de gemeenten die geen bestuurder hebben voorgedragen of waarvan de 
voorgedragen kandidaat niet is benoemd, wordt in dezelfde omstandigheden 
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de toelichting verstrekt door de voorzitter van de Raad van Bestuur of door 
een door de voorzitter daartoe gemachtigde bestuurder.  
 
 
Art. 15.  
 

De Raad van Bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of 
dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vereniging, uitgezonderd 
diegene welke uitdrukkelijk door het decreet of de statuten aan de Algemene 
Vergadering zijn voorbehouden.  
 

De Raad van Bestuur mag bepaalde bijzondere volmachten verlenen aan één 
of meer van zijn leden of aan derden. Deze volmachten kunnen worden 
gegeven voor bepaalde of voor onbepaalde duur en zijn in ieder geval 
herroepelijk.  
 

De Raad van Bestuur vertegenwoordigt de vereniging jegens derden en in 
rechte als eiser of als verweerder.  
 

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de Raad 
van Bestuur als college, wordt de vereniging ten aanzien van derden 
rechtsgeldig verbonden hetzij door het gezamenlijk optreden van enerzijds de 
voorzitter of een ondervoorzitter en anderzijds de door de Raad van Bestuur 
aangestelde directeur-generaal of een door de directeur-generaal daartoe 
gemachtigd directielid, hetzij door het optreden van bijzondere lasthebbers, 
optredend binnen de perken van hun mandaat.  
 
 

Art. 16.  
 

Het dagelijks bestuur van de vereniging en de vertegenwoordiging van de 
vereniging wat dat bestuur aangaat, daarin begrepen de vertegenwoordiging 
in rechte wat betreft zaken van dagelijks bestuur, worden opgedragen aan het 
Directiecomité. Het Directiecomité staat daarnaast ook in voor de 
voorbereiding van de vergaderingen van de Raad van Bestuur en de uitvoering 
van de beslissingen van de Raad van Bestuur.  
 
 

Art. 17.  
 

§1.  De voorzitter, de ondervoorzitters en de secretaris van de Raad van 
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Bestuur worden door de Raad van Bestuur benoemd tot het Directiecomité. 
Het Directiecomité wordt verder aangevuld door een even aantal van andere 
door de Raad van Bestuur uit zijn midden aangeduide leden dat minimaal twee 
(2) en maximaal acht (8) bedraagt.  
Vier (4) van de leden van het Directiecomité zullen worden benoemd onder de 
elf (11) bestuurders, voorgedragen door de Provincieraad van de provincie.  
 
De overige leden van het Directiecomité zullen worden benoemd onder de 
bestuurders die werden benoemd tot de Raad van Bestuur op voordracht van 
de gemeentelijke deelnemers, waarbij door de Raad van Bestuur gestreefd 
wordt naar een in functie van de activiteiten van de vereniging vast te stellen 
evenwichtige samenstelling tussen A-bestuurders en B-bestuurders.  
 
Indien een mandaat van voorzitter, ondervoorzitter of secretaris van de Raad 
van Bestuur openvalt, en de Raad van Bestuur benoemt tot dat mandaat een 
bestuurder die lid is van het Directiecomité, dan zal door de Raad van Bestuur 
een nieuwe bestuurder benoemd worden tot het Directiecomité om de plaats 
van de te vervangen bestuurder in te nemen. Ingeval de Raad van Bestuur tot 
dat mandaat een bestuurder benoemt die geen lid is van het Directiecomité 
dan geldt de benoemingsregeling zoals voorzien in de eerste alinea van deze 
paragraaf.  
 
De mandaten van de bestuurders als lid van het Directiecomité zijn, behoudens 
ontslag door de betrokken bestuurders zelf, opzegging van vertrouwen in de 
bestuurder door de deelnemer op wiens voordracht hij benoemd werd, of 
herroeping door de Raad van Bestuur als lid van het Directiecomité, van 
dezelfde duur als het mandaat van bestuurder zelf, zoals gesteld in artikel 13, 
en hernieuwbaar. Wanneer aldus een mandaat als lid van het Directiecomité 
openvalt ten gevolge van het ontslag door een betrokken bestuurder zelf, 
opzegging van vertrouwen in de bestuurder door de deelnemer op wiens 
voordracht hij benoemd werd, of ten gevolge van de herroeping door de Raad 
van Bestuur als lid van het Directiecomité, of ten gevolge van het openvallen 
van het mandaat als bestuurder, kan de Raad van Bestuur meteen op 
definitieve wijze voorzien in een vervanger, al naar gelang het geval gekozen 
uit de bestuurders benoemd op voordracht van hetzij de provincie, hetzij de 
gemeentelijke deelnemers. In elk geval is, indien voortijdig moet worden 
voorzien in de opvolging van een lid van het Directiecomité, de duur van het 
mandaat van de nieuwbenoemde titularis beperkt tot de resterende duur van 
het mandaat van degene in wiens plaats hij treedt.  
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De voorzitter, de ondervoorzitters en de secretaris van de Raad van Bestuur 
vervullen hun taken van rechtswege eveneens in de schoot van het 
Directiecomité.  
 
 

§2. De op voordracht van water-link benoemde bestuurder heeft het recht 
om als waarnemer aanwezig te zijn op de vergaderingen van het 
Directiecomité  in dezelfde mate als de door Pidpa voorgestelde bestuurder 
het recht heeft om als waarnemer aanwezig te zijn op de vergaderingen van 
het Directiecomité van water-link. 
 
§3. Het Directiecomité vergadert, op bijeenroeping van zijn voorzitter of van 
twee van zijn leden, zo dikwijls als de belangen van de vereniging zulks vergen.  
 
Ieder lid van het Directiecomité kan schriftelijk volmacht geven aan een ander 
lid van het Directiecomité om hem op een welbepaalde enkele vergadering van 
het Directiecomité te vertegenwoordigen. Voor deze volmachten gelden 
mutatis mutandis dezelfde regels als in de schoot van de Raad van Bestuur.  
 
De vergaderingen van het Directiecomité worden voorgezeten door de 
voorzitter, en bij diens afwezigheid door de eerste ondervoorzitter. Bij hun 
afwezigheid wordt de vergadering van het Directiecomité voorgezeten door 
het oudste aanwezige lid van het Directiecomité dat benoemd werd onder de 
op voordracht van de gemeentelijke deelnemers benoemde bestuurders en 
dat tevens gemeenteraadslid is of burgemeester of schepen van een 
aangesloten gemeente.  
 

De vergaderingen van het Directiecomité zijn niet openbaar.  
 
§4.  Het Directiecomité kan geldig beraadslagen indien de gewone  
meerderheid van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is, zowel globaal als 
in de groep van zijn leden die werden benoemd onder de op voordracht van de 
deelnemende gemeenten benoemde bestuurders, en voor zover daarnaast 
deze meerderheid eveneens bereikt is in de groep van zijn leden die werden 
benoemd onder de bestuurders benoemd op voordracht van de gemeenten 
houders van aandelen A c.q. aandelen B  c.q. aandelen D, voor agendapunten 
die uitsluitend betrekking hebben op de activiteit watervoorziening c.q. 
beheersing van afvalwater en hemelwater (HidroRio) c.q. gemeentelijke 
collectieve watersanering (HidroGem).  
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Van de voorgaande regels inzake aanwezigheidsquorum wordt afgeweken voor 
een tweede vergadering die volgt op een onvoldoende samengestelde eerdere 
vergadering, voor zover het gaat om punten die voor de tweede maal op de 
agenda voorkomen en die geen wijzigingen van de statuten betreffen, zij het 
dat minstens één van de leden van het Directiecomité die werden benoemd 
onder de bestuurders benoemd op voordracht van gemeenten houders van 
aandelen A c.q. aandelen B   c.q. aandelen D  aanwezig of vertegenwoordigd 
dient te zijn voor agendapunten die uitsluitend betrekking hebben op de 
activiteit watervoorziening c.q. beheersing van afvalwater en hemelwater 
(HidroRio) c.q. gemeentelijke collectieve watersanering (HidroGem). 
 
§5. Ieder lid van het Directiecomité beschikt over één stem. 
 
Het Directiecomité neemt zijn beslissingen bij gewone meerderheid van 
stemmen, waarbij onthoudingen buiten beschouwing worden gelaten bij de 
berekening van de meerderheidsvereiste. De vereiste meerderheid moet 
bereikt zijn zowel globaal als in de groep van leden van het Directiecomité die 
werden benoemd onder de bestuurders benoemd op voordracht van de 
gemeenten houders van aandelen A wanneer het gaat om aangelegenheden 
die uitsluitend betrekking hebben op de activiteit watervoorziening, en in de 
groep van de leden van het Directiecomité die werden benoemd onder de 
bestuurders benoemd op voordracht van de gemeenten houders van aandelen 
B wanneer het gaat om aangelegenheden die uitsluitend betrekking hebben op 
de activiteit afvalwater en hemelwater (HidroRio). 
 
Een beslissing die niet de vereiste meerderheid bekomt globaal, maar wel in de 
groep van de leden van het Directiecomité waar ze eveneens voorgeschreven 
is op grond van de voorgaande alinea, kan, desgevallend na toepassing van de 
tweede alinea van § 4 van dit artikel, ter herstemming worden voorgelegd op 
een volgende vergadering van het Directiecomité, waar de meerderheid in de 
betrokken groep van zijn leden volstaat. 
 
§6. De beraadslagingen en besluiten van het Directiecomité worden 
opgetekend door de secretaris. Voor de notulen van de beraadslagingen van 
het Directiecomité en hun uittreksels en afschriften evenals voor de lijsten met 
een beknopte omschrijving van de daarin geregelde aangelegenheden, gelden 
mutatis mutandis dezelfde regels als in de schoot van de Raad van Bestuur.  
 

Het Directiecomité stelt de nadere modaliteiten van zijn werking vast in een 
huishoudelijk reglement dat bij deze statuten wordt gevoegd en dat kan 
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gewijzigd worden bij een eenvoudige beslissing van het Directiecomité.  
 

§7. Een of meer leden van het leidinggevend personeel van de vereniging 
kunnen met raadgevende stem zitting hebben in het Directiecomité. Hun 
mandaat beïnvloedt het toegestane aantal leden niet.  
 
 
§8. Het Directiecomité mag binnen de grenzen van zijn eigen bevoegdheid 
bepaalde bijzondere volmachten verlenen aan één of meer van zijn leden of 
aan derden. Deze volmachten kunnen worden gegeven voor bepaalde of voor 
onbepaalde duur en zijn in ieder geval herroepelijk.  
 

§9. Onverminderd de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het 
Directiecomité als college, wordt de vereniging voor wat haar dagelijks bestuur 
aangaat ten aanzien van derden rechtsgeldig verbonden hetzij door het 
optreden van enerzijds de voorzitter of een ondervoorzitter en anderzijds de 
door de Raad van Bestuur aangestelde directeur-generaal of een door de 
directeur-generaal daartoe gemachtigd directielid, hetzij door het optreden 
van bijzondere lasthebbers, die optreden binnen de perken van hun mandaat.  
 

 
Art. 18.  
 

De Algemene Vergadering bepaalt, binnen de perken en overeenkomstig de 
toekenningsvoorwaarden die vastgesteld zijn door de Vlaamse regering, het 
presentiegeld en de andere vergoedingen die in het kader van de bestuurlijke 
werking van de vereniging kunnen worden toegekend.  
 
Jaarlijks wordt een per mandataris geïndividualiseerd overzicht van de in het 
voorbije boekjaar ontvangen vergoedingen en presentiegelden gevoegd bij de 
documenten die aan de deelnemers worden bezorgd overeenkomstig artikel 
24 hierna.  
 
 
Art. 19.  
 
§1.  De Raad van Bestuur wordt gemachtigd  de tarieven van de vereniging 
vast te stellen, met naleving van de wettelijk  voorgeschreven formaliteiten. 
 
§2. De Raad van Bestuur stelt na onderhandelingen conform de 
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toepasselijke wettelijke en/of decretale voorschriften, een administratief en 
geldelijk statuut op, met inachtneming van de beginselen van behoorlijk 
bestuur, en in  voorkomend geval, een arbeidsreglement conform de wettelijke 
bepalingen die gelden voor het contractuele personeel, daarbij voor de goede 
orde verstaan blijvend dat ter zake het beginsel van de éénheid van 
personeelsstatuut geldt en dat statuut derhalve niet afzonderlijk voor het 
compartiment watervoorziening,  het compartiment afvalwater en 
hemelwater, en/of het compartiment  ‘gemeentelijke collectieve 
watersanering’, maar enkel voor de gehele vereniging als zodanig kan worden 
vastgesteld. Het administratief en geldelijk statuut en het  arbeidsreglement 
worden meegedeeld aan alle deelnemers en aan de toezichthoudende 
overheid. De Raad van Bestuur is, met inachtneming van het voorgaande, 
bevoegd voor alle personeelsaangelegenheden, maar kan al wat betrekking 
heeft op de uitvoering van het administratief en geldelijk statuut en het 
arbeidsreglement, in het kader van het individuele personeelsbeheer, verder 
delegeren. 
 
§3. De Raad van Bestuur legt aan de jaarvergadering die plaatsvindt in de 
loop van het eerste werkingsjaar na het jaar waarin verkiezingen voor de 
algehele hernieuwing van de Gemeenteraden worden georganiseerd, een 
evaluatierapport voor over de werking van de vereniging. Dat rapport bevat 
een nieuw ondernemingsplan voor de komende zes jaar of een gemotiveerd 
voorstel de vereniging vervroegd te ontbinden met inachtneming van de 
rechten van de deelnemers. Alle deelnemers ontvangen dit rapport uiterlijk zes 
weken voor de datum van de bedoelde jaarvergadering en zij bepalen het 
mandaat van hun vertegenwoordiger.  
 
 
Art. 20. 
 
§1. De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de  
regelmatigheid vanuit het oogpunt van het decreet en 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 en onderworpen aan de wettelijke 
en reglementaire bepalingen die hun ambt en bevoegdheid regelen, daarbij 
voor de goede orde verstaan blijvend dat de commissaris(sen) niet afzonderlijk 
voor het compartiment watervoorziening, het compartiment afvalwater en 
hemelwater, en/of het compartiment  ‘gemeentelijke collectieve 
watersanering’, maar enkel voor de gehele vereniging als zodanig kunnen 
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worden aangesteld. De Algemene Vergadering stelt tevens de bezoldiging van 
de commissaris(sen) vast. 
 
§2. De vereniging rapporteert aan de Vlaamse Regering over haar werking 
conform de regels bepaald door de Vlaamse Regering. 
 
Art. 21. 

 
§1. Voor ieder van de compartimenten van de vereniging 
(‘watervoorziening’ ; ‘afvalwater en hemelwater’ ; ‘gemeentelijke collectieve 
watersanering’) kan overeenkomstig artikel 55 van het decreet een 
adviescomité worden opgericht. De leden van die adviescomités zijn 
natuurlijke personen die worden benoemd door de Algemene Vergadering op 
voordracht van de deelnemers. 
 
§2. Indien overeenkomstig § 1 hierboven een adviescomité wordt ingericht 
voor het compartiment watervoorziening (hierna aangeduid als het “A-
adviescomité”), bestaat dit uit minimaal 7 en maximaal 25 leden. Het exacte 
aantal leden van het adviescomité wordt bepaald door de Algemene 
Vergadering. Het A-adviescomité benoemt, op voordracht van de Raad van 
Bestuur, zetelend in zijn A-samenstelling, een in zijn midden zetelend lid dat 
werd benoemd op voordracht van een gemeentelijke deelnemer en dat tevens 
gemeenteraadslid is, of burgemeester of schepen van die gemeentelijke 
deelnemer, tot voorzitter.  
 
§3.  Indien overeenkomstig § 1 hierboven een adviescomité wordt ingericht 
voor het compartiment afvalwater en hemelwater (hierna aangeduid als het 
“B-adviescomité”), wordt het aantal leden van het adviescomité bepaald door 
de Algemene Vergadering. Het B-adviescomité benoemt, op voordracht van de 
Raad van Bestuur, zetelend in zijn B-samenstelling, een in zijn midden zetelend 
lid dat werd benoemd op voordracht van een gemeentelijke deelnemer en dat 
tevens gemeenteraadslid is, of burgemeester of schepen van die gemeentelijke 
deelnemer, tot voorzitter. 
 
§3bis.  Indien overeenkomstig § 1 hierboven een adviescomité wordt 
ingericht voor het compartiment  ‘gemeentelijke collectieve watersanering’ 
(hierna aangeduid als het “D-adviescomité”), wordt het aantal leden van het 
adviescomité bepaald door de Algemene Vergadering. Het D-adviescomité 
benoemt, op voordracht van de Raad van Bestuur, zetelend in zijn D-
samenstelling, een in zijn midden zetelend lid dat werd benoemd op 
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voordracht van een gemeentelijke deelnemer en dat tevens gemeenteraadslid 
is, of burgemeester of schepen van die gemeentelijke deelnemer, tot 
voorzitter.  
 
§4. Een lid behoudt zijn mandaat tot hij vervangen wordt door het bestuur 
dat hij vertegenwoordigt. De aanwijzing als lid van het adviescomité dient te 
worden gewijzigd of hernieuwd na de volledige hersamenstelling van de Raad 
van Bestuur ingevolge de gemeenteraadsverkiezingen. 
 
§5. Een overeenkomstig § 1 en § 2 c.q. § 3 c.q. §3bis hierboven ingericht 
adviescomité vergadert minstens twee maal per jaar en zo dikwijls als de 
belangen van de vereniging zulks vergen, op bijeenroeping door hun 
respectieve voorzitter. 

 
§6. De comités zijn in principe bevoegd voor het geven van advies over : 
- de begroting, de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie; 
- de jaarrekeningen en de bestemming van het resultaat; 
- het evaluatierapport over de werking van de vereniging, bedoeld in art. 70 

van het decreet; 
- de specifieke dossiers of aangelegenheden waarover door de 

bestuursorganen advies wordt gevraagd. 
 

§7. Een overeenkomstig § 1 en § 2 c.q. § 3 c.q. §3bis hierboven ingericht 
adviescomité stelt de nadere modaliteiten van zijn werking vast in een 
huishoudelijk reglement dat bij deze statuten wordt gevoegd en dat kan 
gewijzigd worden bij een eenvoudige beslissing van het betrokken 
adviescomité. 
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HOOFDSTUK V  

ALGEMENE VERGADERINGEN  

Art. 22.  
 

§1.  De Algemene Vergadering bestaat uit de deelnemers van de vereniging 
die worden vertegenwoordigd door hun afgevaardigden.  
 
De Provincieraad duidt voor de provincie minstens één afgevaardigde aan uit 
zijn leden. De provincie kan zich door maximaal drie afgevaardigden laten 
vertegenwoordigen. De Gemeenteraden van de gemeentelijke deelnemers 
duiden, ongeacht het aantal of de categorie (A/B/C/D/E) van de door hen 
aangehouden aandelen, elk één afgevaardigde aan uit hun leden. Een 
gemeentelijke deelnemer kan bijkomende afgevaardigden aanduiden per volle 
schijf van twintig procent van respectievelijk zijn bevolkingscijfer in verhouding 
tot het totale bevolkingscijfer van het gemeentelijke ambtsgebied van de 
vereniging, en haar kapitaalinbreng in verhouding tot het totale 
maatschappelijk kapitaal van de vereniging. De oproeping voor de Algemene 
Vergadering vermeldt in dit opzicht voor iedere gemeente de daartoe 
benodigde  cijfergegevens, aan de hand van de laatst gepubliceerde officiële  
bevolkingscijfers en van de laatste goedgekeurde jaarrekening. 
 
Water-link kan zich als deelnemer van de vereniging slechts door één (1)  
afgevaardigde laten vertegenwoordigen, die wordt aangeduid door haar 
bevoegde orgaan. 
 
De vaststelling van het mandaat van de afgevaardigde(n) wordt herhaald voor 
iedere Algemene Vergadering.  
 
Wanneer er beraadslaagd dient te worden over wijzigingen aan de statuten, 
wordt uiterlijk negentig kalenderdagen voor de Algemene Vergadering die de 
statutenwijziging moet beoordelen een door de Raad van Bestuur opgesteld 
ontwerp aan de deelnemers voorgelegd. De beslissingen terzake van de 
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bevoegde organen van de deelnemers bepalen het mandaat van de 
respectieve vertegenwoordigers op de Algemene Vergadering en worden bij 
het proces-verbaal van de bedoelde Algemene Vergadering gevoegd. De 
deelnemers die nalaten binnen de gestelde termijn een beslissing te nemen en 
voor te leggen, worden geacht zich te onthouden. De onthouding bepaalt het 
mandaat van hun afgevaardigde(n) op de Algemene Vergadering.  
 

§2. Er bestaat een onverenigbaarheid tussen het mandaat van 
afgevaardigde op de Algemene Vergadering en dat van lid van een van de 
andere organen van de vereniging. Onverminderd andere wettelijke of 
decretale bepalingen die van toepassing zijn op de mandaten in de vereniging 
in de zin van het decreet, gelden de onverenigbaarheden tussen het mandaat 
van vertegenwoordiger op de Algemene Vergadering en de ambten, functies, 
mandaten en hoedanigheden die werden opgenomen in het decreet.  
 
 

Art. 23. 
 
De gewone Algemene Vergadering (hierna “Jaarvergadering”) komt telkens 
bijeen in de maand juni om te beraadslagen aangaande de jaarrekening over 
het voorbije boekjaar, de bijhorende verslagen van de Raad van Bestuur en de 
commissaris, en de aan de bestuurders en de commissaris te verlenen kwijting. 
 
Een buitengewone Algemene Vergadering komt elk jaar bijeen in de maand 
december om te beraadslagen aangaande de te ontwikkelen activiteiten, de te 
volgen strategie en de begroting voor het volgende boekjaar. 
 
De Raad van Bestuur en de commissaris mogen de Algemene Vergadering 
bijeenroepen. De Raad van Bestuur en de commissaris zijn daartoe verplicht op 
aanvraag van één of meer deelnemers die gezamenlijk aandelen bezitten die 
ten minste één vijfde van de stemrechten vertegenwoordigen verbonden aan 
de aandelen, hetzij globaal, hetzij voor de aandelen van de categorie A 
wanneer het gaat om aangelegenheden die uitsluitend betrekking hebben op 
de activiteit watervoorziening, hetzij voor de aandelen van de categorie B 
wanneer het gaat om aangelegenheden die uitsluitend betrekking hebben op 
de activiteit beheersing van afvalwater en hemelwater (HidroRio), hetzij voor 
de aandelen van de categorie D wanneer het gaat om aangelegenheden die 
uitsluitend betrekking hebben op de activiteit. ‘gemeentelijke collectieve 
watersanering’ (HidroGem) . De aandeelhouders die de Raad van Bestuur of de 
commissaris om de samenroeping van een Algemene Vergadering verzoeken 
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overeenkomstig deze alinea, duiden in hun vraag de zaken aan die zij als 
agendapunten op die Algemene Vergadering wensen te laten behandelen. Het 
staat de Raad van Bestuur of de commissaris vrij andere agendapunten toe te 
voegen en de volgorde van de behandeling van de agendapunten te bepalen. 
 

De Algemene Vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vereniging 
of op de plaats die in de bijeenroepingsbrieven ofwel  via een adequate 
elektronische communicatie wordt aangeduid. 
 
 
Art. 24. 
 
De bijeenroepingen voor elke Algemene Vergadering vermelden de agenda en 
gebeuren uiterlijk dertig kalenderdagen vóór de vergadering via een adequate 
elektronische communicatie  of worden bij een ter post aangetekend schrijven 
door de voorzitter van de Raad van Bestuur verzonden. Alle passende 
documenten worden op dat moment elektronisch ter beschikking gesteld. 
Voormelde verzending / communicatie en ter beschikking stelling gebeuren 
ten behoeve van de Bestendige Deputatie voor de provincie, het College van 
Burgemeester en Schepenen voor de gemeentelijke deelnemers, de Raad van 
Bestuur voor water-link, de leden van de Raad van Bestuur van de vereniging 
en de commissaris van de vereniging . 
 
In dit opzicht worden de jaarrekening, het verslag van de Raad van Bestuur en 
dat van de commissaris, alsook alle andere passende documenten, zoals de 
overeenkomstig artikel 33 § 1 afzonderlijke voor het compartiment 
watervoorziening, het compartiment afvalwater en hemelwater, en het 
compartiment ‘gemeentelijke collectieve watersanering’  opgestelde 
rekeningen, bij de bijeenroeping van de Jaarvergadering gevoegd. 
 
Wanneer er beraadslaagd dient te worden over wijzigingen aan de statuten, 
vermelden de bijeenroepingen de agenda en gaan deze vergezeld van een 
door de Raad van Bestuur opgesteld ontwerp van de voorgenomen 
statutenwijziging en van alle overige passende documenten. Dit ontwerp van 
statutenwijziging wordt uiterlijk negentig kalenderdagen vóór de vergadering 
via een adequate elektronische communicatie ter beschikking gesteld of wordt 
bij een ter post aangetekend schrijven door de voorzitter van de Raad van 
Bestuur verzonden aan de Bestendige Deputatie voor de provincie, het College 
van Burgemeester en Schepenen voor de gemeentelijke deelnemers, de Raad 
van Bestuur voor water-link, de leden van de Raad van Bestuur van de 
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vereniging, de commissaris van de vereniging.  
 

Er kunnen geen statutenwijzigingen aan de deelnemers worden voorgelegd in 
de loop van het jaar waarin verkiezingen voor een algehele vernieuwing van de 
Gemeenteraden worden georganiseerd, tenzij ingevolge een wettelijke of 
reglementaire verplichting.  
 
 
Art. 25.  
 
De Algemene Vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de Raad 
van Bestuur, of bij diens afwezigheid, door de eerste ondervoorzitter van de 
Raad van Bestuur, of bij hun afwezigheid door een aanwezige, op voordracht 
van een gemeentelijke deelnemer benoemde bestuurder, die deel uitmaakt 
van het Directiecomité en die tevens gemeenteraadslid of burgemeester of 
schepen is, met uitzondering van de secretaris.  
 

Het bureau van de Algemene Vergadering is naast de voorzitter van de 
Algemene Vergadering verder samengesteld uit de secretaris van de Raad van 
Bestuur (of bij diens afwezigheid een door de voorzitter van de Algemene 
Vergadering aangeduide secretaris) en twee door de voorzitter van de 
Algemene Vergadering aangeduide aanwezige leden van de Raad van Bestuur. 
In geval van stemming worden aan het bureau twee afgevaardigden van de 
deelnemers als stemopnemers toegevoegd, van wie ten minste één wordt 
gekozen uit de afgevaardigden van de gemeentelijke deelnemers.  
 

De Raad van Bestuur kan de deelnemers de mogelijkheid bieden om op afstand 
deel te nemen aan de vergadering door middel van een door de vereniging ter 
beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel, dat voldoet aan de 
voorwaarden gesteld door het Wetboek van Vennootschappen (8). 
Aan de Raad van Bestuur wordt machtiging verleend om de criteria en de 
modaliteiten vast te leggen die het mogelijk maken dat deelnemers op afstand 
kunnen deelnemen aan de vergadering door middel van het elektronisch 
communicatiemiddel.  
Wanneer de deelnemer op afstand deelneemt aan de vergadering, wordt hij, 
met betrekking tot de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en 
meerderheid, geacht gelijkgesteld te zijn met een deelnemer die aanwezig is 
op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden. 
 
                                                                 
8 zie art. 382 bis Wb. Venn. 
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De zittingen van de Algemene Vergadering zijn openbaar.  
 
De Algemene Vergadering stelt de nadere modaliteiten van haar werking vast 
in een huishoudelijk reglement dat bij deze statuten wordt gevoegd en dat kan 
gewijzigd worden bij eenvoudige beslissing van de Algemene Vergadering, 
genomen overeenkomstig het bepaalde in artikel 26.  
 
 

Art. 26.  
 
Onverminderd strengere bepalingen in het decreet en de statuten, geschiedt 
de beraadslaging en besluitvorming door de Algemene Vergadering volgens de 
in onderhavig artikel bepaalde regels.  
 
De Algemene Vergadering kan geldig beraadslagen indien de aanwezige 
afgevaardigden van de deelnemers ten minste de gewone meerderheid van de 
stemrechten vertegenwoordigen, zowel globaal als in de groep van de 
deelnemende gemeenten, en voor zover daarnaast deze meerderheid 
eveneens bereikt is in de groep van de deelnemende gemeenten houders van 
aandelen A c.q. aandelen B, c.q. aandelen D, voor agendapunten die 
uitsluitend betrekking hebben op de activiteit watervoorziening, c.q. 
beheersing van afvalwater en hemelwater  (HidroRio), c.q. ‘gemeentelijke 
collectieve watersanering’ (HidroGem).  
 
Van de voorgaande regels inzake aanwezigheidsquorum wordt afgeweken voor 
een tweede vergadering die volgt op een onvoldoende samengestelde eerdere 
vergadering, voor zover het gaat om punten die voor de tweede maal op de 
agenda voorkomen en die geen wijzigingen van de statuten betreffen, zij het 
dat minstens één van de gemeenten houders van aandelen A c.q. aandelen B 
c.q. aandelen D vertegenwoordigd dient te zijn voor agendapunten die 
uitsluitend betrekking hebben op de activiteit watervoorziening c.q. 
beheersing van afvalwater en hemelwater (HidroRio), c.q. ‘gemeentelijke 
collectieve watersanering’ (HidroGem).  
 
De Algemene Vergadering neemt haar beslissingen bij gewone meerderheid 
van stemmen, waarbij onthoudingen buiten beschouwing worden gelaten bij 
de berekening van de meerderheidsvereiste. De vereiste meerderheid moet 
bereikt zijn zowel globaal als in de groep van de gemeenten houders van 
aandelen A wanneer het gaat om aangelegenheden die uitsluitend betrekking 
hebben op de activiteit watervoorziening, en in de groep van de gemeenten 
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houders van aandelen B wanneer het gaat om aangelegenheden die 
uitsluitend betrekking hebben op de activiteit afvalwater en hemelwater 
(HidroRio), en in de groep van de gemeenten houders van aandelen D wanneer 
het gaat om aangelegenheden die uitsluitend betrekking hebben op de  
activiteit  ‘gemeentelijke collectieve watersanering’ (HidroGem). 
 
Een beslissing die niet de vereiste meerderheid bekomt globaal, maar wel in de 
groep van de deelnemers waar ze eveneens voorgeschreven is op grond van de 
voorgaande alinea, kan, desgevallend na toepassing van de derde alinea van 
dit artikel, ter herstemming worden voorgelegd op een volgende vergadering 
van de Algemene Vergadering, waar de meerderheid in de betrokken groep 
deelnemers volstaat. 
 
 
Art. 27. 
 
De wijzigingen aan de statuten worden artikelsgewijs aangebracht door de 
Algemene Vergadering. 
 
In afwijking van artikel 26 hierboven, is een wijziging aan de statuten slechts 
dan aangenomen wanneer die drie vierden verenigt van de geldig uitgebrachte 
stemmen, zowel globaal als in de groep van de gemeentelijke deelnemers, en 
op voorwaarde dat een gewone meerderheid van de gemeentelijke 
deelnemers haar instemming met de wijziging heeft betuigd. Indien beoogd 
wordt de rechten te wijzigen die zijn verbonden aan de aandelencategorieën A 
en/of B en/of D (waartoe tevens wordt gerekend het besluit tot ontbinding van 
het met de betrokken aandelencategorie overeenstemmende compartiment), 
dienen de voormelde meerderheidsvereisten, al naargelang van de 
categorie(ën) waarvoor een wijziging wordt beoogd, eveneens vervuld te zijn 
binnen de groep van de gemeentelijke deelnemers houders van aandelen A 
en/of aandelen B en/of aandelen D. 
 
De door artikel 26 hierboven voorziene mogelijkheid om, indien het vereiste 
aanwezigheidsquorum na een eerste regelmatige bijeenroeping niet bereikt is, 
na een tweede regelmatige bijeenroeping rechtsgeldig te beraadslagen over de 
punten die een tweede maal op de agenda worden geplaatst zonder 
inachtneming van een aanwezigheidsquorum, geldt niet wanneer er 
beraadslaagd dient te worden over wijzigingen aan de statuten. 
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Art. 28. 
 
Elke deelnemer heeft recht op zoveel stemmen als hij aandelen in de 
vereniging bezit, met dien verstande dat :  
 
- de gemeentelijke deelnemers binnen de aandelencategorie A steeds over 

de meerderheid van de stemmen beschikken; en 
 
- geen van de deelnemers kan beschikken over een aantal stemmen dat, 

globaal of binnen de aandelencategorieën A of B of D, hoger ligt dan de 
helft van het totaal aantal stemmen. 

 
In voorkomend geval zal het stemmenaantal bij stemmingen tijdens de 
Algemene Vergadering automatisch aangepast worden, in die mate dat 
voldaan wordt aan wat in de voorgaande alinea werd bepaald. De herleidingen 
van het stemmenaantal van de niet-gemeentelijke deelnemers waar in dat 
verband toe wordt overgegaan, vinden op proportionele wijze plaats op basis 
van het aantal aandelen A dat de niet-gemeentelijke deelnemers 
respectievelijk aanhouden. 
 
 
Art. 29.  
 

De geheime stemming vindt van rechtswege plaats met betrekking tot 
personen, zoals voor benoemingen en herroepingen. Teneinde het geheim der 
stemming te bewaren zal er enkel met bulletins van vijf en één stem gekozen 
worden of zal er op een andere wijze voor worden gezorgd dat eenzelfde 
garantie voor het geheim van de stemming wordt bekomen.  
 
 

Art. 30.  
 

§1. De beraadslagingen en besluiten van de Algemene Vergadering worden 
opgetekend door de secretaris. De notulen van de beraadslagingen van de 
Algemene Vergadering worden in een register opgenomen, door de leden van 
het bureau ondertekend en ter beschikking gesteld van de deelnemers . De 
uittreksels en afschriften van de notulen kunnen worden ondertekend door de 
voorzitter, een ondervoorzitter of de secretaris van de Raad van Bestuur.  
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Conform de bepalingen van het decreet wordt van de besluiten van de 
Algemene Vergadering kennis gegeven aan de Vlaamse Regering, alsook aan 
het publiek onverminderd de decretale bepalingen inzake de openbaarheid 
van bestuur. 
 
§2. De notulen van de beraadslagingen van de Algemene Vergadering 
houdende wijziging van de statuten worden, samen met de bijbehorende 
documenten waaronder de beslissingen van de deelnemers, binnen een 
termijn van dertig kalenderdagen na hun dagtekening aan de 
toezichthoudende overheid verstuurd.  
 

§3. De statutenwijzigingen worden integraal bekendgemaakt in de bijlagen 
bij het Belgisch Staatsblad en ter inzage van eenieder gelijktijdig neergelegd in 
de zetel van de vereniging en bij de toezichthoudende overheid.  
Een volledig gecoördineerde tekst van de statuten wordt neergelegd in de 
zetel van de vereniging, bij de toezichthoudende overheid en in de 
gemeentehuizen van elke gemeentelijke deelnemer, evenals in het 
provinciehuis van de provincie, binnen een termijn van dertig kalenderdagen 
na de ontvangst door de vereniging van het goedkeuringsbesluit of na het 
verstrijken van de goedkeuringstermijn van de toezichthoudende overheid.  
 
§4. Statutenwijzigingen zijn slechts uitvoerbaar nadat ze zijn goedgekeurd 
bij besluit van de Vlaamse regering of door het verstrijken van de termijn voor 
goedkeuring. Er kan geen terugwerkende kracht aan verbonden worden die 
verder reikt dan de eerste januari van het boekjaar waarin de Algemene 
Vergadering de wijzigingen heeft aangebracht.  
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HOOFDSTUK VI  

ONTSLAG VAN MANDATARISSEN  

Art. 31.  
 

§1. Alle mandatarissen zijn van rechtswege ontslagnemend bij verlies van 
hun openbaar mandaat, in welk geval in hun vervanging wordt voorzien 
overeenkomstig de onderhavige statuten.  
 
§2. Het bepaalde in § 1 hierboven lijdt uitzondering in geval van algehele 
vernieuwing van de Gemeenteraden. In dat geval moet binnen de eerste drie 
maanden van het jaar volgend op dat van de verkiezingen, een Algemene 
Vergadering worden bijeengeroepen waarbij tot een algehele vervanging van 
de Raad van Bestuur wordt overgegaan, voorzover de Gemeenteraden van de 
gemeentelijke deelnemers en de Provincieraad van de provincie reeds in hun 
nieuwe samenstelling vergaderd hebben. Is dat niet het geval, dan worden de 
betrokken nieuwe bestuurders benoemd door de eerstvolgende 
Jaarvergadering, die tevens kwijting verleent aan de bestuurders die het 
voorgaande boekjaar in functie waren en die tot dan de verantwoordelijkheid 
blijven dragen overeenkomstig artikel 14 §7 hierboven. De Raad van Bestuur 
gaat bij zijn eerstvolgende vergadering na zijn hersamenstelling 
overeenkomstig de voorgaande alinea, over tot de hersamenstelling van het 
Directiecomité.  
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HOOFDSTUK VII  

JAARREKENING EN BESTEMMING VAN HET RESULTAAT  

Art. 32. 
 
Het boekjaar van de vereniging begint op 1 januari en eindigt op 31 december. 
Naast een globale boekhouding wordt door de vereniging een afzonderlijke 
boekhouding gevoerd voor het compartiment watervoorziening, het 
compartiment afvalwater en hemelwater, en het compartiment  
‘gemeentelijke collectieve watersanering’, overeenkomstig de wetgeving op de 
boekhouding van de ondernemingen, en met naleving van de richtlijnen die de 
overheid uitvaardigt met betrekking tot de boekhoudkundige verrichtingen.  
De nodige modaliteiten voor het opstellen van de rekeningen worden 
vastgesteld door de Raad van Bestuur. 
Binnen het compartiment  ‘gemeentelijke collectieve watersanering’ kunnen 
bij beslissing van de Raad van Bestuur per deelnemer afzonderlijke eenheden 
op boekhoudkundig en financieel gebied gemaakt worden met afzonderlijke 
balansen en resultatenrekeningen. 
 
 
Art. 33. 
 
§1.  Op het einde van het boekjaar wordt de boekhouding afgesloten en gaat 
de Raad van Bestuur over tot het opstellen van een inventaris, een jaarverslag 
en een jaarrekening, alsook van afzonderlijke rekeningen voor het 
compartiment watervoorziening, het compartiment afvalwater en hemelwater 
en het compartiment  ‘gemeentelijke collectieve watersanering’. Ten laatste 
twee maanden vóór de Jaarvergadering overhandigt de Raad van Bestuur alle 
stukken aan de commissaris met het oog op de voorbereiding van zijn verslag. 
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§2. Naast de jaarrekening worden ook de overeenkomstig §1 hierboven 
afzonderlijk per compartiment opgestelde rekeningen aan de Jaarvergadering 
voorgelegd. De niet-goedkeuring van één of meer afzonderlijke 
compartimentaire rekeningen, brengt automatisch ook de niet-goedkeuring 
van de jaarrekening mee. Indien de jaarrekening  niet wordt goedgekeurd door 
de Jaarvergadering wordt, in voorkomend geval na de toepassing van het 
bepaalde in artikel 26 alinea 5, binnen een termijn van negentig 
kalenderdagen, een nieuwe Algemene Vergadering bijeengeroepen waaraan 
een gewijzigde jaarrekening en compartimentaire rekening(en) worden 
voorgelegd: daarbij worden alle regels die gelden voor de Jaarvergadering en 
haar voorbereiding, en onder meer (doch zonder beperking) deze gesteld voor 
de verslaggeving door de Raad van Bestuur en de commissaris, opnieuw 
nageleefd.  
 
§3. De jaarrekening wordt binnen een termijn van dertig kalenderdagen na 
haar goedkeuring door de Algemene Vergadering, door de Raad van Bestuur 
neergelegd bij de Nationale Bank van België, met vermelding dat ze nog 
onderworpen is aan het administratief toezicht. Binnen een termijn van dertig 
kalenderdagen wordt de Nationale Bank van België op de hoogte gebracht van 
het verstrijken van de goedkeuringstermijn van het administratief toezicht.  
 
 

Art. 34. 
 
§1.  Het resultaat van een boekjaar is het verschil tussen het totaal van alle 
opbrengsten en baten met betrekking tot dat boekjaar enerzijds en het totaal 
van alle kosten en lasten van dat boekjaar anderzijds. Onder de kosten en 
lasten worden ondermeer opgenomen de concessievergoedingen die 
verschuldigd zijn aan de gemeentelijke deelnemers, evenals alle andere 
vergoedingen aan hen voor geleverde prestaties of diensten. 
 
Overeenkomstig het voorgaande wordt, voor het compartiment water- 
voorziening, voor het compartiment afvalwater en hemelwater afzonderlijk, 
voor  het compartiment  ‘gemeentelijke collectieve watersanering’ 
afzonderlijk, en voor de vereniging als geheel, overgegaan tot de vaststelling 
van het resultaat. 
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§2.  Voor het compartiment watervoorziening afzonderlijk, voor het 
compartiment afvalwater en hemelwater (HidroRio) afzonderlijk, voor het 
compartiment  ‘gemeentelijke collectieve watersanering’ (HidroGem) 
afzonderlijk, en voor de vereniging als een geheel, wordt overgegaan tot de 
vaststelling van de bestemming van het resultaat, waarbij het uitgesloten is dat 
er enige uitkering van dividenden of tantièmes gebeurt: 
 
1) Indien overeenkomstig het voorgaande voor alle compartimenten van de 

vereniging een positief resultaat wordt vastgesteld, wordt per 
compartiment overgegaan tot een resultaatsbestemming overeenkomstig 
de preferentieregelingen voorzien in § 3 hierna. 

 
2) Indien overeenkomstig het voorgaande zowel voor alle compartimenten 

van de vereniging een negatief resultaat wordt vastgesteld, wordt het 
alsdan vastgestelde verlies door de Algemene Vergadering per 
compartiment overgedragen naar het volgend boekjaar. 

 
3) Indien overeenkomstig het voorgaande voor minstens één van de 

compartimenten van de vereniging een positief resultaat wordt vastgesteld 
en voor minstens één van de compartimenten van de vereniging een 
negatief resultaat wordt vastgesteld (waarbij een compartiment waarvoor 
een positief resultaat wordt vastgesteld hierna wordt aangeduid als een 
“pluscompartiment”, en een compartiment waarvoor een negatief resultaat 
wordt vastgesteld als het “mincompartiment”), wordt in een 
pluscompartiment overgegaan tot een resultaatsbestemming 
overeenkomstig de op dat compartiment toepasselijke preferentieregeling, 
zijnde § 3 hierna.  
Het alsdan in het betrokken mincompartiment vastgestelde verlies wordt 
door de Algemene Vergadering overgedragen naar het volgend boekjaar. 

 
§3.  Per compartiment wordt overeenkomstig de in navolgende stappen 
opgenomen preferentieregeling door de Algemene Vergadering overgegaan 
tot de bestemming van het overeenkomstig de voorgaande paragrafen 
vastgestelde resultaat: 
 
1) Wettelijke reserve: 
Ten minste één twintigste van het resultaat wordt voorafgenomen voor de 
vorming van de wettelijke reserve, zolang deze één tiende van het vast 
gedeelte van het maatschappelijk kapitaal niet heeft bereikt. 
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2) Verdere bestemming: 
Het overige gedeelte van het resultaat wordt in voorkomend geval bij besluit 
van de Algemene Vergadering overgedragen naar het volgende boekjaar en/of 
toegevoegd aan hetzij de onbeschikbare reserves totdat een eventueel 
maximumbedrag, vast te stellen door de Algemene Vergadering, is bereikt, 
hetzij de beschikbare reserves.  
 
 
§4. De aandelen C en de aandelen E delen niet in het resultaat van de 
compartimenten van de vereniging.  
 
§5. De deelnemers machtigen de vereniging om de vaststaande sommen die zij 
haar verschuldigd zijn, van de hen toekomende vergoedingen af te houden. 
 
§6. Wanneer ten gevolge van geleden verlies het netto-actief van de vereniging 
gedaald is tot minder dan de helft van het vast gedeelte van het kapitaal, moet 
de Algemene Vergadering bijeenkomen binnen een termijn van ten hoogste 
zestig kalenderdagen nadat het verlies is vastgesteld om, volgens de regels die 
in artikel 27 hierboven zijn gesteld voor statutenwijzigingen, te beraadslagen 
en te besluiten over een door de Raad van Bestuur opgesteld saneringsplan. 
De Raad van Bestuur verantwoordt zijn voorstellen in dit saneringsplan dat 
uiterlijk drie weken voor de Algemene Vergadering aan de deelnemers en aan 
de toezichthoudende overheid wordt voorgelegd, samen met de 
oproepingsbrief en alle bijbehorende documenten waaruit de noodzaak van 
het saneringsplan blijkt ofwel op basis van een omstandige en adequate 
elektronische communicatie terzake die datzelfde inhoudelijk omvat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 pagina 59 van 69 

 

 

 
HOOFDSTUK VIII 

 

VERLENGING VAN DE DUUR, ONTBINDING EN VEREFFENING  

Art. 35. 
 
Op verzoek van de gewone meerderheid van het aantal deelnemers en op 
voorwaarde bovendien dat dit verzoek gedragen wordt door een drievierde 
meerderheid van het aantal gemeentelijke deelnemers, kan de laatste 
Algemene Vergadering die aan het verstrijken van de duur van de vereniging 
voorafgaat, beslissen tot de verlenging van de vereniging, volgens de regels die 
gelden voor wijzigingen aan de statuten. De duur van de vereniging kan voor 
wat betreft het compartiment watervoorziening, het compartiment afvalwater 
en hemelwater (“HidroRio”) en het compartiment ‘gemeentelijke collectieve 
watersanering’ (“HidroGem”),  en de daaraan respectievelijk gekoppelde 
activiteiten (watervoorziening; beheersing van afvalwater en hemelwater 
(“HidroRio”); ‘gemeentelijke collectieve watersanering’ (“HidroGem”)), 
afzonderlijk van elkaar verlengd worden, derwijze dat de duur van de 
vereniging voor wat één van deze compartimenten verlengd kan worden ook 
indien die niet verlengd wordt voor wat betreft één of beide van de andere 
compartimenten. Enkel indien de duur van de vereniging voor geen van de drie 
compartimenten van de vereniging wordt verlengd, wordt haar duur in het 
geheel niet verlengd. Indien de duur van de vereniging voor minstens één van 
de drie compartimenten van de vereniging wordt verlengd, wordt haar duur 
daarnaast ook automatisch verlengd voor wat betreft al haar activiteiten die 
niet aan haar compartimenten zijn verbonden, zoals de activiteit 
watersanering (HidroSan) en de activiteit ‘gemeentelijke individuele 
watersanering’ (HidrIBA). Uiterlijk negentig kalenderdagen vóór de Algemene 
Vergadering die beslist over de verlenging wordt de agenda door de Raad van 
Bestuur aan de deelnemers toegezonden. 
 
De daartoe strekkende gemeenteraadsbeslissingen worden bij het proces-
verbaal van de Algemene Vergadering gevoegd en zijn gebaseerd op een 
onderzoek, eventueel vergelijkend in de mate er zich verschillende 
beheersvormen reëel aanbieden. 
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Indien de duur van de vereniging verstrijkt in de loop van een jaar waarin 
verkiezingen voor een algehele vernieuwing van de gemeenteraden worden 
georganiseerd, wordt over de verlenging pas beslist in het daaropvolgende 
jaar, zowel door de betrokken gemeenteraden als door de eerste Algemene 
Vergadering in de loop van dat jaar. Zolang wordt de oorspronkelijke duurtijd 
van rechtswege verlengd. 
 
De deelnemers die niet wensen te verlengen, hetzij in het algemeen hetzij voor 
één of meer van de verlengde activiteiten (watervoorziening / beheersing van 
afvalwater en hemelwater (HidroRio) / gemeentelijke collectieve 
watersanering (HidroGem) / watersanering (HidroSan) / ‘gemeentelijke 
individuele watersanering’ (HidrIBA)) waar zij voor bij de vereniging zijn 
aangesloten, kunnen daartoe niet verplicht worden en houden op deel uit te 
maken van de vereniging, hetzij in het algemeen hetzij voor de betrokken 
activiteit(en), op het einde van het jaar waarin tot de verlenging door de 
Algemene Vergadering is beslist. Vooraf leggen zij hun daartoe strekkende 
beslissing voor die wordt gevoegd bij het verslag van de Algemene 
Vergadering. Ze moeten de door hen aangegane contractuele verbintenissen 
naleven, maar zijn voor het overige geen schadevergoeding verschuldigd. 
Onverminderd de toepasselijkheid van artikel 10 §§ 5-6 hierboven, zijn de 
laatste drie leden van artikel 37 van het decreet op hen van toepassing. De 
gehele of gedeeltelijke beëindiging van de deelname aan de vereniging vindt 
plaats overeenkomstig de modaliteiten vastgelegd in artikel 10 hierboven.  
Deelnemers die nalaten over de verlenging te beslissen of hun beslissing mee 
te delen, worden geacht verder deel uit te maken van de vereniging zoals 
voorheen. 
 
 
Art. 36. 
 
Op verzoek van drievierde van het aantal deelnemende gemeenten, en aan de 
hand van de daartoe strekkende gemeenteraadsbeslissingen, kan de Algemene 
Vergadering volgens de regels die gelden voor wijzigingen van de statuten 
beslissen tot de vervroegde ontbinding van de vereniging. 
Elk van de compartimenten (het compartiment watervoorziening ;  het 
compartiment afvalwater en hemelwater (“HidroRio”);  het compartiment 
‘gemeentelijke collectieve watersanering’ (“HidroGem”))  kan afzonderlijk van 
de andere compartimenten ontbonden worden. Een dergelijke afzonderlijke 
ontbinding brengt niet de ontbinding van de vereniging in haar geheel mee. 
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Enkel indien alle drie de compartimenten (watervoorziening; afvalwater en 
hemelwater (“HidroRio”);  ‘gemeentelijke collectieve watersanering’ 
(“HidroGem”)) ontbonden worden, wordt de vereniging in haar geheel 
ontbonden. Indien minstens één van de voormelde compartimenten niet 
wordt ontbonden, worden daarnaast ook alle activiteiten van de vereniging die 
niet aan haar compartimenten zijn verbonden (zoals de activiteit 
watersanering (HidroSan) en de activiteit ‘gemeentelijke individuele 
watersanering’ (HidrIBA)), automatisch voortgezet. 
 
 
Art. 37. 
 
§1. Wanneer door de Algemene Vergadering overeenkomstig artikel 36 
hierboven tot vervroegde ontbinding of overeenkomstig artikel 35 hierboven 
tot niet verlenging van duur wordt besloten, wordt als volgt tewerk gegaan: 
 
1) Zo het de vervroegde ontbinding of niet-verlenging van de vereniging in haar 
geheel betreft, wordt door de Algemene Vergadering, op dezelfde wijze als 
bepaald is voor de Raad van Bestuur, een college van vereffenaars aangesteld, 
en wordt er door en uit dat college van vereffenaars, op dezelfde wijze als 
bepaald voor het Directiecomité, een beperkt college van vereffenaars 
aangeduid. Alsdan oefent het college van vereffenaars zijn bevoegdheden uit 
op dezelfde wijze als bepaald is voor de Raad van Bestuur, en oefent het 
beperkte college van vereffenaars zijn bevoegdheden uit op dezelfde wijze als 
bepaald is voor het Directiecomité. De vereffenaars gaan, met inachtname van 
het bepaalde in het decreet en het wetboek van vennootschappen, over tot de 
vereffening van de vereniging. 
 
2) Zo het de vervroegde ontbinding of niet-verlenging van slechts één of twee 
van de voormelde compartimenten betreft en  er dus minstens één 
compartiment  wordt behouden, wordt er geen college van vereffenaars 
aangesteld, maar gaat de Raad van Bestuur, met inachtname van het bepaalde 
in het decreet en het wetboek van vennootschappen, over tot de vereffening 
van het/de desbetreffende compartiment(en). 
 
§2. Het voltallige personeel dat is verbonden aan het/de bij de ontbinding 
betrokken compartiment(en), wordt overgenomen, hetzij door de betrokken 
deelnemers, hetzij eventueel door de overnemers van de activiteit, in 
verhouding tot de kapitaalinbreng of overeenkomstig de onderling bereikte 
akkoorden, en zonder dat de personeelsleden door deze plicht tot overname 
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gebonden zijn. 
 
De nieuwe werkgever waarborgt de rechten die de vereniging op het ogenblik 
van de overgang van het personeel, hetzij statutair, hetzij contractueel voor de 
werknemers vastgesteld had. Het door een gemeentelijke deelnemer 
overgenomen personeel komt, met behoud van zijn geldelijk statuut, terecht in 
een overgangskader dat geen invloed heeft op de personeelsformatie en 
uitdovend is. 
 
§3.  De gemeentelijke deelnemers hebben, onverminderd andere 
dwingende wetsbepalingen, een recht van voorkeur op overneming tegen 
economische waarde (met als minimum de boekwaarde dan wel de tussen de 
partijen overeengekomen waarde) van de op hun grondgebied gelegen niet-
gemeenschappelijke installaties; wat het compartiment watervoorziening 
betreft is dat recht van voorkeur evenwel beperkt tot de niet-
gemeenschappelijke distributie-installaties. 
 
§4.  Na toepassing van voormelde paragrafen inzake overname van 
personeelsleden en voorkeurrecht bij overname van op het grondgebied van 
gemeentelijke deelnemers gelegen niet-gemeenschappelijke (distributie-) 
installaties, en na aanzuivering van de schulden of consignatie van de nodige 
gelden om die te voldoen: 
 
1) wordt, voor de vereffende compartimenten afzonderlijk, en ingeval van 
vereffening van de vereniging, voor de vereniging als geheel, overgegaan tot 
de vaststelling van een liquidatiebalans; 
 
2) wordt, indien de liquidatiebalans van één of meer van de vereffende 
compartimenten sluit met een negatief eigen vermogen, dat negatieve eigen 
vermogen ten laste genomen door het/de overige (al dan niet vereffende) 
compartiment(en) met een positief eigen vermogen (ingeval zulks er 
verscheidene zijn, pro rata het respectieve bedrag van hun positief eigen 
vermogen); en 
 
3) verdeelt, al naargelang het geval, hetzij het college van vereffenaars (ingeval 
van vereffening van de vereniging) hetzij de Raad van Bestuur (ingeval van 
vereffening van niet alle compartimenten) het positieve liquidatiesaldo van het 
(de) bij de vereffening betrokken compartiment(en) onder de in de 
desbetreffende verdeling gerechtigde deelnemers van de vereniging, met dien 
verstande dat: 
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- alleen de deelnemers die aandelen A aanhouden gerechtigd zijn in het 

positieve liquidatiesaldo van het compartiment watervoorziening, dit in 
verhouding tot het aantal door hen aangehouden aandelen A en ongeacht 
of zij naast aandelen A ook aandelen B of D aanhouden;  

 
- alleen de deelnemers die aandelen B aanhouden gerechtigd zijn in het 

positieve liquidatiesaldo van het compartiment afvalwater en hemelwater 
(‘HidroRio’), dit in verhouding tot het aantal door hen aangehouden 
aandelen B en ongeacht of zij naast aandelen B ook aandelen A  
aanhouden;  

 
- alleen de deelnemers die aandelen D aanhouden gerechtigd zijn in het 

positieve liquidatiesaldo van het compartiment ‘gemeentelijke collectieve 
watersanering’ (“HidroGem”), dit in verhouding tot het aantal door hen 
aangehouden aandelen D en ongeacht of zij naast aandelen D ook aandelen 
A  aanhouden; en 

 

- de aandelen C en de aandelen E niet delen in het eventuele positieve 
liquidatiesaldo van de voormelde compartimenten.  
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HOOFDSTUK IX 
 

OPDRACHTEN – WATERVOORZIENING – BEHEERSING VAN AFVALWATER EN 
HEMELWATER – WATERSANERING 

 
Art. 38. 
 
De gemeentelijke deelnemers hebben in uitvoering van het maatschappelijk 
doel van de vereniging, conform het decreet, een opdracht gegeven aan de 
vereniging aangaande alle activiteiten inzake ontginning, productie, zuivering, 
opslag, transport, controle, verhandeling en/of distributie van water bestemd 
voor menselijke aanwending, in die zin dat zij zich het recht ontzeggen 
zelfstandig of samen met iedere andere derde dezelfde opdracht uit te voeren. 
Wat betreft de nieuwe toetreders heeft de vereniging die opdracht inzake 
watervoorziening mits uitdrukkelijke beslissing van de betrokken gemeente, 
mits inachtneming van de decretale en statutaire vereisten. 
 
Mits uitdrukkelijke beslissing van de betrokken gemeenten heeft, mits 
inachtneming van de decretale en statutaire vereisten, de vereniging 
tegenover die gemeenten wat betreft de waterketen de opdracht inzake 
beheersing van afvalwater en hemelwater (“HidroRio”), wat inhoudt: de 
conceptie, de realisatie en de exploitatie, in de ruimste betekenis van die 
termen, van alle netten van leidingen, kunstwerken en inrichtingen van alle 
aard die op het grondgebied van de aangesloten gemeenten en binnen hun 
bevoegdheid moeten dienen voor de opvang en de beheersing van het 
afvalwater en hemelwater om het, al dan niet na een zuiveringsbehandeling, 
aan de natuur terug te geven, waarin voor de goede orde onder meer ook 
begrepen is het opvangen en zuiveren van huishoudelijk afvalwater in 
individuele watersaneringsinstallaties, in die zin dat zij zich het recht ontzeggen 
zelfstandig of samen met iedere andere derde dezelfde opdracht uit te voeren. 
 
Mits uitdrukkelijke beslissing van de betrokken gemeenten heeft, mits 
inachtneming van de decretale en statutaire vereisten, de vereniging 
tegenover die gemeenten wat betreft de waterketen de opdracht inzake 
‘gemeentelijke collectieve watersanering’ (“HidroGem)”, wat inhoudt: het 
ondernemen van acties nodig voor de organisatie en de uitvoering van het 
opvangen, transporteren, collecteren en zuiveren van afvalwater en 
hemelwater, in samenhang met door de gemeente in Pidpa ingebrachte netten 
van leidingen, kunstwerken en inrichtingen van alle aard die op het 
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grondgebied van de aangesloten gemeenten en binnen hun bevoegdheid 
moeten dienen voor de opvang en de beheersing van het afvalwater en 
hemelwater om het, al dan niet na een zuiveringsbehandeling, aan de natuur 
terug te geven, in die zin dat de betrokken gemeenten zich het recht 
ontzeggen zelfstandig of samen met iedere andere derde dezelfde opdracht uit 
te voeren. 
  
Mits uitdrukkelijke beslissing van de betrokken gemeenten heeft, mits 
inachtneming van de decretale en statutaire vereisten, de vereniging 
tegenover die gemeenten wat betreft de waterketen  de opdracht inzake 
watersanering, wat inhoudt: het ondernemen van acties nodig voor de 
organisatie en de uitvoering van het opvangen, transporteren, collecteren en 
zuiveren van afvalwater en hemelwater (HidroSan), in die zin dat de betrokken 
gemeenten zich het recht ontzeggen zelfstandig of samen met iedere andere 
derde dezelfde opdracht uit te voeren. 

 

Mits uitdrukkelijke beslissing van de betrokken gemeenten heeft, mits 
inachtneming van de decretale en statutaire vereisten, de vereniging 
tegenover die gemeenten wat betreft de waterketen  de opdracht inzake 
‘gemeentelijke individuele watersanering’, wat inhoudt: het ondernemen van 
acties nodig voor de organisatie en de uitvoering van het opvangen en zuiveren 
van huishoudelijk afvalwater in individuele waterbehandelingsinstallaties 
(HidrIBA), in die zin dat de betrokken gemeenten zich het recht ontzeggen 
zelfstandig of samen met iedere andere derde dezelfde opdracht uit te voeren. 
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HOOFDSTUK X 
 

ALGEMENE BEPALINGEN 

Art. 39. 
  
De deelnemers verbinden zich ertoe hun volledige medewerking te verlenen 
aan de vereniging ter verwezenlijking van haar doel.  
 

De deelnemers verbinden zich ertoe dat ze aan de leidingen of installaties van 
andere openbare diensten of diensten van openbaar nut, geen hogere graad 
van openbaar nut toekennen dan aan de leidingen en installaties die dienen 
tot de verwezenlijking van het doel van de vereniging. De rechten van de 
eerste inbezitnemer zullen worden geëerbiedigd.  
 

Elke deelnemende gemeente verbindt zich ertoe het herstellen van de schade 
aan de installaties van de vereniging, ingevolge werken geheel of gedeeltelijk 
voor rekening van de gemeente uitgevoerd, hetzij zelf ten laste te nemen, 
hetzij ten laste van de door haar aangestelde derde partij te laten nemen.  
 

Elke deelnemende gemeente brengt de vereniging tijdig op de hoogte van alle 
werken die zij uitvoert, laat uitvoeren of toelaat op haar grondgebied en die 
gebeurlijk schade zouden kunnen veroorzaken aan genoemde installaties.  
 

Elke deelnemer geeft de vereniging toelating om kosteloos gebruik te kunnen 
maken van de openbare wegenis die onder zijn bevoegdheid valt voor het 
realiseren van de activiteiten die met het doel van de vereniging in verband 
staan.  
 

Bij werkzaamheden aan de openbare wegenis die in opdracht van de 
vereniging worden uitgevoerd, zullen de herstelkosten ten laste worden 
genomen door de vereniging overeenkomstig de regeling die daartoe is 
vastgelegd door de Raad van Bestuur.  
 

De verplaatsingen – en de ermee verband houdende kosten – van installaties 
van de vereniging, zoals vermeld in de wet van 17 januari 1938, zijn ten laste 
van deze laatste. Voorafgaandelijk aan het opstellen van de plans en de 
lastenkohiers door de gemeente, wordt in overleg tussen deze laatste en de 
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vereniging naar een technische oplossing gezocht, die in de mate van het 
mogelijke elke verplaatsing van installaties zal vermijden en ze in elke geval zal 
herleiden tot een minimum.  
 
Onverminderd hetgeen voorafgaat, verbinden de deelnemers zich ertoe, ten 
aanzien van de vereniging, geen enkele rechtstreekse of onrechtstreekse 
belasting, retributie of welk recht ook te heffen of gebruiksvergoeding te 
vragen, onder meer op het gebruik van het openbaar domein en voor om het 
even welke installaties, waarop de vereniging een zakelijk of persoonlijk recht 
uitoefent.  
 

Indien de staat, het gewest, of een ander openbaar bestuur op de installaties 
op het grondgebied van de deelnemende gemeenten, nieuwe belastingen of 
rechten zouden heffen of de bestaande belastingen of rechten zouden 
verhogen, dan kan de raad van bestuur de te treffen schikkingen bepalen om 
de gevolgen te beperken die deze nieuwe maatregelen op de resultaten van de 
vereniging zouden kunnen hebben.  
 

Elke deelnemende gemeente verleent haar medewerking om aan de 
vereniging, indien deze erom zou verzoeken, tegen een overeen te komen 
huurprijs of mits verwerving van een erfpacht of ander dienstig zakelijk recht, 
de geschikte terreinen uit haar privaat domein ter beschikking te stellen, nodig 
voor de oprichting van de installaties om de verwezenlijking van het doel van 
de vereniging te realiseren.  
 
 

Art. 40.  
 

De deelnemers erkennen het reglementerend karakter van sommige door de 
vereniging regelmatig genomen besluiten, inzonderheid betreffende de 
toegang tot het net en tot waterzuiveringsinstallaties.  
 

In het bijzonder legt de Raad van Bestuur de reglementen vast inzake de 
aftakkingen/huisaansluitingen/aankoppelingen, de uitbreiding/wijziging/ 
vernieuwing van de netten en de financiering ervan, de plaatsing van 
waterzuiveringsinstallaties en de financiering ervan, de uitrusting van de 
verkavelingen en de toegang tot het net en tot waterzuiveringsinstallaties.  
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HOOFDSTUK XI 

 
TIJDELIJKE EN  OVERGANGSBEPALINGEN 

Art. 41 
 

De provincie Antwerpen treedt uiterlijk op 31 december 2018 uit. De 

provinciale aandelen worden overgenomen tegen een tussen de partijen 

overeen te komen waarde. 

 

§1 Op de dag dat de provincie niet langer deelneemt aan de vereniging, 

worden volgende bepalingen van de statuten van rechtswege opgeheven: 

 

- artikel 7, § 1, eerste lid, eerste gedachtestreepje; 

- artikel 7, § 1, tweede lid; 

- artikel 12, tweede lid; 

- in artikel 12, derde lid, telkens het woord “overige”; 

- artikel 14, § 1, vijfde lid; 

- in artikel 14, § 2, tweede lid de woorden “de provincie of” en de woorden 

“een volmacht vanwege een op voordracht van de Provincieraad benoemde 

bestuurder slechts kan verleend worden aan een andere op voordracht van 

de Provincieraad benoemde bestuurder,”; 

- in artikel 14, § 6, tweede lid de woorden “en van de provincieraadsleden op 

de griffie van het provinciehuis”; 

- in artikel 14, § 9 de woorden “de provincie en”, “, naargelang het geval,” en 

“of de Provincieraad”; 

- artikel 17, § 1, tweede lid; 

- in artikel 17, § 1, vijfde lid de woorden “al naar gelang het geval” en “hetzij 

de provincie, hetzij”; 

- artikel 22, § 1, tweede lid, eerste zin; 

- in artikel 24, § 1, derde lid de woorden “de Bestendige Deputatie voor de 

provincie,”; 
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- in artikel 30, § 3 de woorden “evenals in het provinciehuis van de 

provincie,”; en 

- in artikel 31, § 2 de woorden “en de Provincieraad van de provincie”. 

 

§2 Op de dag dat de provincie niet langer deelneemt aan de vereniging, 

worden in artikel 24, § 1, eerste lid de woorden “Voormelde verzending / 

communicatie en ter beschikking stelling gebeuren ten behoeve van de 

Bestendige Deputatie voor de provincie, het” van rechtswege vervangen door 

het woord “Het”. 

 

§3 Er wordt volmacht verleend aan de Raad van Bestuur om de statuten te 

coördineren zodra de wijzigingen bedoeld in de twee vorige paragrafen 

plaatsvinden. 
 

 

 


