
STATUTEN GOEDGEKEURD DOOR DE ALGEMENE VERGADERING VAN 21.12.2016 

 

Opgericht onder de rechtsvorm van een coöperatieve vennootschap op tien augustus 
negentienhonderd zesentwintig, overeenkomstig het Koninklijk Besluit van twintig juli negentienhonderd 
zesentwintig (akte nummer 10.683, bijlage tot het Belgisch Staatsblad van vier juli negentienhonderd 
zevenendertig). 

De statuten werden reeds verschillende malen gewijzigd. 

De statuten werden gewijzigd door Algemene vergadering van 21 juni 2016, bekendgemaakt in de 
bijlagen van het Belgisch Staatsblad van 20 juli 2016 onder nummer 0101 738, 

 

 

Artikel 1 - Oprichting 

Het «BRULABO" is een vereniging van gemeenten, geregeld door de wet van tweeëntwintig 
december negentienhonderd zesentachtig en opgericht onder de rechtsvorm van een coöperatieve 
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid waarvan deel uitmaken de Stad Brussel en de 
gemeenten Anderlecht, Elsene,  Etterbeek, Evere,  Ganshoren, Jette, Koekelberg, 
Oudergem, Schaarbeek,  

Sint-Agatha-Berchem,  Sint-Gillis,  Sint-Jans-Molenbeek, Sint-Joost-ten-Node,  

Sint-Lambrechts-Woluwe, Sint-Pieters-Woluwe, Ukkel, Vorst en Watermaal-Bosvoorde.  

Zij is een publiekrechtelijke rechtspersoon. Zij heeft geen handelskarakter. 

Haar statuten zijn onderworpen aan de voorschriften van het Wetboek van vennootschappen. 
Wegens de bijzondere aard van de vereniging wordt afgeweken van de artikels 78, 92, 95, 96, 98, 100, 
101, 102, 104, 105, 187, 189, 362, 363, 364, 366, 367, 374, 376, 377, 378, 379, 381, 382, 383, 384, 
386, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 428, 429, 430, 431, 432, 645, 666 en 781. 

 

Artikel 2 - Zetel 

De zetel van de vennootschap is gevestigd Maalbeeklaan 3 te Brussel. Deze kan na beslissing van 
de raad van bestuur, bekendgemaakt in de bijlagen van het "Belgisch Staatsblad", naar een andere 
plaats mogen overgebracht worden. 

 

Artikel 3 - Doel van de vennootschap 

3.1 De vennootschap heeft tot doel het beheer van een laboratorium, gelast, binnen de perken 
vastgesteld door de algemene vergadering en door de raad van bestuur, met alle werken van toezicht, 
ontleding en opzoeking voor rekening van: 

a) de aangesloten gemeenten, zowel in het kader van de taken van beheer toevertrouwd aan het 
college van burgemeester en schepenen als in het kader van de politiebevoegdheid toegekend aan de 
burgemeester; te dien einde mag er aan het laboratorium een dienst voor de inspectie en het opnemen 
van monsters toegevoegd worden; 

b) andere openbare diensten; 

c) andere laboratoria ter wederzijdse titel, uit hoofde van hun respectievelijke specialisaties; 

d) derden, voor zover deze activiteiten uitgevoerd worden in het algemeen belang. 

3.2 De algemene vergadering verdeelt de werken vermeld onder a in twee categorieën : 

1° de werken waarvan de kosten worden gedekt door het quotum bepaald bij artikel 8; 

2° de werken die aangerekend worden op basis van een tarief door de raad van bestuur vastgesteld. 

3.3 De werken vermeld onder b, c en d  worden altijd gefactureerd; ze worden slechts voor uitvoering 
in aanmerking genomen in de mate dat het personeel en het materieel strikt nodig voor het 
verwezenlijken van de opdracht beschreven onder a beschikbaar is, of in de mate dat deze werken 
kunnen bijdragen tot het realiseren van deze opdracht. 

 

Artikel 4 - Duur 

4.1 De vennootschap wordt opgericht voor een duur van twintig jaar met aanvang op 10 augustus 
2016. 

4.2 In afwijking van artikels 645 en 386 van het Wetboek van vennootschappen, zal, bij het verstrijken 
van deze termijn, de duur van de vennootschap met een zelfde periode verlengd worden, door de 
algemene vergadering bij een tweederde meerderheid zoals bepaald in artikel 21 van de wet van 
tweeëntwintig december negentienhonderd zesentachtig. 

 
  



Artikel 5 - Aansluiting, ontslag en uitsluiting van vennoten 

5.1 De aansluiting van nieuwe vennoten behoort tot de bevoegdheid, met betrekkelijke meerderheid, 
van de algemene vergadering die het aantal te onderschrijven aandelen bepaalt, in principe vastgesteld 
volgens de bepalingen van artikel 8.2. Deze onderschrijving impliceert een toevoeging aan de statuten. 
De toetreding van een vennoot wordt vastgesteld overeenskomstig artikel 357 van het Wetboek van 
vennootschappen. 

5.2 Op het ogenblik van de verlenging van de vennootschap, kan een vennoot ontslag nemen met 
toestemming van de algemene vergadering, zich uitsprekend bij een meerderheid van twee derde der 
stemmen van de andere leden. In alle geval mag ieder vennoot uit de intercommunale treden na vijftien 
jaar te rekenen vanaf zijn aansluiting met de instemming van twee derde van de stemmen van de andere 
in de algemene vergadering aanwezige of vertegenwoordigde leden en onder voorbehoud dat degene 
die uittreedt de schade vergoedt die zijn uittreding, naar schatting van deskundigen, aan de 
intercommunale en aan de andere vennoten berokkent. Het ontslag wordt vermeld in een register, 
overeenkomstig artikels 357 en 369 van het Wetboek van vennootschappen. 

Indien een zelfde activiteit van gemeentelijk belang in de zin van artikel 1 van de wet van 22.12.86, 
in een zelfde gemeente aan verschillende intercommunales of regies toevertrouwd is, mag de gemeente 
beslissen die aktiviteit, voor haar gehele grondgebied, toe te vertrouwen aan één enkele onder hen, 
mits alle belanghebbende partijen daarmee instemmen of, bij gebrek van die instemming, eenzijdig. 

In de onderstellingen beschreven in het vorige lid, zijn de voorwaarden bepaald in het eerste lid, met 
uitzondering van die betreffende de vergoeding van een eventuele schade, niet van toepassing op de 
uittredingen die plaatshebben en die geschieden niettegenstaande iedere andersluidende statutaire 
bepaling. 

5.3 Om reden van erg in gebreke blijven in zijn verplichtingen tegenover de vennootschap, kan een 
vennoot, nadat hij gelegenheid kreeg tot verantwoording, door een beslissing van de algemene 
vergadering, genomen bij een meerderheid van twee derde der stemmen, uitgesloten worden. 

5.4 In geval van voortijdige ontbinding of bij niet-verlenging van of bij uittreding uit de intercommunale 
is iedere gemeente of vereniging die de eerder aan de intercommunale toevertrouwde activiteit zal 
blijven uitoefenen, gehouden naar schatting van deskundigen, de installaties of inrichtingen over te 
nemen die op haar grondgebied zijn gelegen en die uitsluitend bestemd zijn voor de verwezenlijking 
van het maatschappelijk doel wat haar betreft, evenals het personeel van de intercommunale behorend 
tot de overgenomen activiteit, overeenkomstig tussen de partijen te bepalen nadere regelen. De 
bezittingen zullen evenwel kosteloos aan de gemeente toekomen in zoverre zij door haar of dank zij 
subsidies van andere openbare besturen werden gefinancierd. Over de bestemming van de 
gemeenschappelijk gebruikte installaties en inrichtingen, evenals over de eraan verbonden lasten moet 
tussen de partijen een overeenkomst worden gesloten. 

De gemeente die uittreedt is, niettegenstaande iedere anders luidende statutaire bepaling, 
gerechtigd haar aandeel in de vereniging te ontvangen, zoals het blijkt uit de balans van het 
maatschappelijk jaar waarin de uittreding zich werkelijk voordoet. 

De overname van de activiteit van de intercommunale door een gemeente of een andere vereniging 
gaat slechts in vanaf het ogenblik dat alle aan de intercommunale verschuldigde bedragen effectief aan 
deze laatste zijn betaald. Ondertussen wordt de activiteit door haar verder gezet. 

 

Artikel 6 - Lijst der vennoten 

In afwijking van artikel 373 van het Wetboek van vennootschappen, wordt de vennootschap 
vrijgesteld om de lijst van de vennoten halfjaarlijks neer te leggen op de griffie van de rechtbank van 
koophandel. 

 

Artikel 7 - Maatschappelijk kapitaal 

7.1  Het maatschappelijk kapitaal is onbeperkt. Het vast gedeelte van het kapitaal bedraagt honderd 
en elfduizend tweehonderd vijftig euro (111.250 EUR). In afwijking van artikels 362, 363 en 364 van het 
Wetboek van vennootschappen, is het samengesteld uit onverdeelbare en onvervreemdbare aandelen 
van tweehonderd vijftig euro (250 EUR), als volgt onder de vennoten verdeeld : 
  



Brussel  113 Sint-Agatha-Berchem  7 

Anderlecht  37 Sint-Gillis   19 

Elsene  30 Sint-Jans-Molenbeek  27 

Etterbeek  18 Sint-Joost-Ten-Node  9 

Evere  11 Sint-Lambrechts-Woluwe 17 

Ganshoren  8 Sint-Pieters-Woluwe  15 

Jette  16 Ukkel    29 

Koekelberg  6 Vorst   20 

Oudergem  12 Watermaal-Bosvoorde 9 

Schaarbeek  42   

 

Vanaf 1 januari 2017 gebeurt de verdeling van de aandelen als volgt : 

 

Brussel 66 Sint-Agatha-Berchem  9 

Anderlecht 44 Sint-Gillis    19 

Elsene 32 Sint-Jans-Molenbeek  36 

Etterbeek 18 Sint-Joost-Ten-Node  10 

Evere 15 Sint-Lambrechts-Woluwe  21 

Ganshoren 9 Sint-Pieters-Woluwe   16 

Jette 19 Ukkel    31 

Koekelberg 8 Vorst    21 

Oudergem 12 Watermaal-Bosvoorde  9 

Schaarbeek50   

 

Deze verdeling heeft als basis de in het staatsblad van 01.10.2015 gepubliceerde bevolkingscijfer 
van de gemeenten.  

 

7.2 De vennoten zijn slechts gehouden tot de vennootschapsschulden tot beloop van hun inbreng. 
Er bestaat tussen hen geen solidariteit noch ondeelbaarheid. 

 

Artikel 8 - Financiering van de werking van het organisme 

8.1 De begroting van het organisme, vastgesteld in de maand juni van het jaar dat het begrotingsjaar 
voorafgaat, bepaalt het bedrag van de tussenkomst van de vennoten, nodig voor de werking van het 
organisme en voor het spijzen van het voorzieningsfonds. 

8.2 Dit bedrag wordt onderling verdeeld op basis van het laatste bevolkingscijfer, afgerond tot het 
honderdtal, gepubliceerd in het “Staatsblad” ten laatste op 31 maart die voorafgaat.  

8.3 Tot 31 december 2016 wordt het bevolkingscijfer van de Stad Brussel fictief verdubbeld. Vanaf 
1 januari 2017 wordt het bevolkingscijfer van de Stad Brussel overeenkomstig art. 8.2 bepaald. 

8.4 De vennoten storten één vierde van hun bijdrage voor de 10de van de eerste maand van ieder 
trimester. De raad van bestuur stelt het bedrag en de manier van berekenen der verhogingen en 
nalatigheidsintresten van toepassing ingeval van laattijdige betaling, vast. 

8.5 Geen verdeling van winsten ten gunste van de vennoten is toegelaten. 

 

Artikel 9 - Voorzieningsfonds - Inlijving bij het kapitaal 

9.1 De omvang van het voorzieningsfonds is beperkt tot een vierde van de globale bijdrage van de 
vennoten, zoals die voortvloeit uit de laatste door de raad van bestuur goedgekeurde begroting. 

9.2 Wanneer het plafond bereikt is, kan de algemene vergadering beslissen een deel van het 
voorzieningsfonds bij het maatschappelijk kapitaal te voegen, mits aanpassing van het aantal aandelen 
van de vennoten aan de nieuwe bevolkingscijfers. 

9.3 Zulk besluit van de algemene vergadering wordt niet beschouwd als een wijziging van de 
statuten; het wordt nochtans in de bijlagen van het “Staatsblad” bekendgemaakt. 

 

ALGEMENE VERGADERING 

 

Artikel 10 - Samenstelling 

De algemene vergadering is samengesteld uit één afgevaardigde per aangesloten gemeente met 
inbegrip van de voorzitter en de vice-voorzitter.  



Artikel 11 - Opdracht 

11.1 De algemene vergadering duidt 9 bestuurders aan, met inbegrip van de voorzittern de vice-
voorzitter, geeft hun jaarlijks kwijting van hun opdracht door het vaststellen van rekeningen en balans, 
neemt beslissingen inzake aansluiting en uitsluiting van vennoten volgens de voorschriften van de 
gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen en inzake het ontslag van vennoten volgens de 
wet van 22.12.86 op de intercommunales, stelt het bedrag van het maatschappelijk kapitaal en de 
bijdrage van ieder vennoot op het ogenblik van de vorming vast, omlijnt de opdracht en de 
bevoegdheden van het organisme in het raam der statuten, wijzigt de statuten als het nodig is; 
daarenboven, wanneer de wettelijke voorwaarden ter zake vervult zijn, stelt ze de verlenging van de 
vennootschap vast, of haar ontbinding voor het verstrijken van de termijn. 

11.2 De voorzitter tekent de punten die voorgesteld worden op de dagorde van de algemene 
vergadering, zit de vergadering voor en tekent de notulen. 

11.3 De vice-voorzitter vervangt de voorzitter wanneer deze is verhinderd. 

11.4 Iedere wijziging van de statuten die voor de gemeenten bijkomende verplichtingen of afname 
van hun rechten meebrengt, dient het voorwerp te zijn van een beraadslaging van de gemeenteraden. 

 

Artikel 12 - Aanduiding van de afgevaardigden 

12.1 Na iedere gemeenteraadsverkiezing duidt de nieuwe gemeenteraad de afgevaardigde(n) aan, 
belast met het vertegenwoordigen van de gemeente op de algemene vergadering; een afschrift van de 
beraadslaging wordt aan de vennootschap overgemaakt. 

12.2 De gemeente mag zijn vertegenwoordiging steeds wijzigen, hetzij ten definitieve titel (de 
aanduiding van een afgevaardigde wordt herroepen), hetzij ten uitzonderlijke titel (indien de 
titeldragende afgevaardigde verhinderd is), op voorwaarde dat de voorzitter van de algemene 
vergadering op tijd kennis kreeg van de wijziging. 

12.3 De afgevaardigden mogen zich door specialisten in de te bespreken problemen laten 
vergezellen. 

12.4 Gelet op het feit dat de gemeenteraden over de mogelijkheid beschikken plaatsvervangende 
afgevaardigden aan te duiden wordt geen volmacht voorzien wat de algemene vergadering betreft. 

 

Artikel 13 - Vergadering en uitnodiging 

13.1 Eens per jaar nodigt de raad van bestuur de algemene vergadering uit op een gewone zitting, 
te houden in de loop van de maand juni. 

13.2 Op eigen initiatief of op aanvraag van de commissaris-revisor of van een groep aangesloten 
gemeenten die gezamenlijk minstens één vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, 
mag de raad van bestuur de algemene vergadering in buitengewone zitting samenroepen; de aanvraag 
moet melding maken van de punten die op de agenda moeten gebracht worden. 

13.3 De uitnodigingen aan de algemene vergadering maken melding van de agenda van de 
vergadering en worden aan de afgevaardigden per post aangetekend, tenminste twintig dagen vóór de 
datum van de vergadering, opgezonden; ten titel van inlichting wordt een afschrift aan de 
schepencolleges overgemaakt. 

 

Artikel 14 - Beraadslagingen 

14.1 De algemene vergadering kan slechts dan geldig beraadslagen wanneer de aanwezige of 
vertegenwoordigde leden tenminste de helft van de maatschappelijke aandelen bezitten. Iedere vennoot 
beschikt over hetzelfde aantal stemmen als maatschappelijke aandelen. De beslissingen worden 
genomen bij meerderheid van stemmen. 

14.2 Wijzigingen aan de statuten worden slechts aanvaard indien de aanwezige of 
vertegenwoordigde vennoten tenminste de helft der maatschappelijke aandelen bezitten en het voorstel 
de steun krijgt van minstens drievierde van de stemmen van deze vennoten. 

14.3 Indien bij een eerste samenkomst de algemene vergadering niet in aantal is, wordt zij met 
dezelfde agenda binnen de maand bijeengeroepen; zij kan dan geldig beraadslagen welke ook het 
aantal stemmen door de aanwezige vennoten vertegenwoordigd zij. De oproeping voor deze tweede 
vergadering vermeldt deze statutaire bepaling. 

 
  



Artikel 15 - Verkiezingen 

15.1 De leden van de raad van bestuur worden door de algemene vergadering,  uit zijn midden, bij 
geheime stemming op voorstel van de kandidaturen door de gemeenteraden van de aangesloten 
gemeenten verkozen; de geheime geldt ook als algemene regel in zaken die personen aanbelangen en 
op aanvraag van minstens vijf afgevaardigden. 

15.2 De mandaten worden toegewezen bij betrekkelijke meerderheid der stemmen. Bij staking der 
stemmen krijgt de kandidaat met de hoogste leeftijd de voorkeur. 

 

Artikel 16 - Notulen der vergadering 

16.1 De notulen der vergaderingen, door de voorzitter en de sekretaris ondertekend, worden binnen 
de veertien dagen aan de afgevaardigden van de gemeenten, aan hun schepencolleges en aan de 
toezichthoudende overheid overgemaakt. 

16.2 Zij worden beschouwd als goedgekeurd indien zij binnen de maand van hun verzending niet 
het voorwerp uitmaken van opmerkingen vanwege de afgevaardigden die op de zitting aanwezig waren. 
Bij voorkomend geval worden de verbeteringen in de notulen van de volgende vergadering opgenomen. 

 

RAAD VAN BESTUUR 

 

Artikel 17 - Samenstelling 

17.1 De raad van bestuur is samengesteld uit negen leden, verkozen volgens de in artikel 15 
bepaalde procedure. 

17.2 De raad van bestuur mag zich wetenschappelijke raadgevers toevoegen, die echter over geen 
stemrecht beschikken; zitpenningen mogen hun worden toegekend in dezelfde voorwaarden als aan de 
bestuurders. 

17.3 Een raadslid kan volmacht verlenen aan een ander lid van deze raad. Niemand mag nochtans 
houder zijn van meer dan één volmacht. 

 

 

 

 

Artikel 18 - Opdracht 

18.1 De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheden voor het bestuur der zaken die 
de vereniging aanbelangen. Al wat niet voorbehouden werd bij de wet of door de statuten aan de 
algemene vergadering, behoort tot zijn bevoegdheid. 

18.2 De voorzitter tekent de punten die voorgesteld worden op de dagorde van de vergaderingen 
van de raad van bestuur. 

18.3 De vice-voorzitter vervangt de voorzitter wanneer deze is verhinderd. 

 

 

Artikel 19 - Mandaten van voorzitter, vice-voorzitter en bestuurders 

19.1 Op straffe van nietigheid moeten de kandidaturen binnen de vijfenveertig dagen volgend op de 
uitnodigingen geadresseerd aan de gemeenten, na iedere algemene vernieuwing van de 
gemeenteraden, ingediend worden. 

19.2 De mandaten vervallen na afloop van de algemene vergadering tijdens dewelke de nieuwe 
verkiezingen plaats grijpen. Zii zijn ten alle tijde door de algemene vergadering en door de 
gemeenteraad die de kandidatuur voordroeg, herroepbaar. 

19.3 In geval van overlijden, ontslag of afzetting van een verkozen bestuurder, komt het mandaat 
toe aan diegene, onder de niet-verkozen kandidaten, die bij de stemming van de algemene vergadering 
het meeste stemmen behaalde. 

19.4 Na kennisgeving, door de gemeenteraad die de kandidaat voordroeg, van de handhaving van 
de kandidatuur van deze laatste, gaat de raad van bestuur over tot de vaststelling van de overdracht 
van het mandaat. De nieuwe bestuurder beëindigt het mandaat dat hem ten deel viel. 

19.5 Het mandaat van de bestuurders is hernieuwbaar. Als vergoeding is alleen de betaling van 
zitpenningen, in de voorwaarden en tegen de tarieven door de algemene vergadering vastgesteld, 
toegelaten. 

 
  



Artikel 20 - Beginselen van kiesheid van de bestuurders 

20.1 Het is de bestuurder verboden : 

a) aanwezig te zijn bij beraadslagingen over onderwerpen die hun rechtstreeks aanbelangen, hetzij 
ten persoonlijke titel, hetzij ten titel van zaakgelastigde vóór of na hun verkiezing of waarin hun bloed- 
of aanverwanten tot en met de vierde graad een rechtstreeks en persoonlijk belang hebben; 

b) rechtstreeks of onrechtstreeks deel te hebben in diensten, heffing van rechten, leveringen of 
aanbestedingen allerhande voor de vennootschap; 

c) als advocaat, notaris of zakenman in processen gericht tegen de vennootschap tussenbeide te 
komen; in dezelfde hoedanigheid advies te geven of betwiste zaken te behandelen in het belang van 
de vennootschap, anders dan ten kosteloze titel. 

20.2 Wordt ambtshalve ontslagen en niet herkiesbaar de bestuurder die handelt in strijd met de 
verbodsbepalingen voorzien in dit artikel. De raad van bestuur, of bij ontstentenis de algemene 
vergadering, spreekt bij met redenen omklede beslissing de ambtshalve vervallenverklaring uit. 

 

Artikel 21 - Bijeenroeping – Beraadslagingen 

21.1 De raad van bestuur wordt door de voorzitter op eigen initiatief of op aanvraag van drie van zijn 
leden, bijeengeroepen. Om geldig te kunnen beraadslagen moeten tenminste vijf van zijn leden 
aanwezig zijn. 

21.2 De beslissingen worden genomen bij meerderheid der aanwezige leden. Bij staking is de stem 
van de voorzitter beslissend. 

 

Artikel 22 - Notulen der vergaderingen 

22.1 De notulen der vergaderingen, door de voorzitter en de secretaris getekend, worden binnen de 
veertien dagen aan de bestuurders en aan de toezichthoudende overheid overgemaakt. 

22.2 Zij worden verondersteld goedgekeurd te zijn, indien zij, binnen de maand van hun verzending, 
niet het voorwerp uitmaken van opmerkingen vanwege de bestuurders die de vergadering bijwoonden. 
Bij voorkomend geval worden de verbeteringen in de notulen van de volgende vergadering opgenomen. 

 

Artikel 23 - Rechtsgedingen 

De rechtsgedingen - zowel als verweerder dan als eiser - worden in naam van de raad van bestuur 
door de voorzitter of door de afgevaardigde bestuurder gevoerd op vervolging en benaarstiging. 

 

Artikel 24 – Bestuurscomité 

24.1 De raad van bestuur kan zijn opdracht van dagelijks bestuur overdragen aan een 
bestuurscomité bestaande uit de voorzitter van de raad van bestuur, de vice-voorzitter en de directeur 
van de instelling. 

24.2 De leden van het bestuurscomité zijn de zaakvoerders van de vereniging, in de zin bepaald bij 
de wettelijke regeling op de handelsverenigingen. 

24.3 Indien de omstandigheden het nodig maken, kan het bestuurscomité beslissingen, normaal aan 
de raad van bestuur voorbehouden, treffen, onder voorbehoud ze door deze in de eerstkomende 
vergadering te laten bekrachtigen; deze beslissingen van het bestuurscomité verbinden de vereniging 
op geldige wijze ten opzichte van derden. 

24.4 Een lid van het bestuurscomité kan volmacht verlenen aan een ander lid. Niemand mag 
nochtans houder zijn van meer dan één volmacht. 

 

Artikel 25 - Financiële verrichtingen 

Voor de orders inzake financiële verrichtingen zijn twee handtekeningen vereist, te nemen tussen de 
handtekeningen van de voorzitter van de raad van bestuur, de vice-voorzitter, de directeur en de 
secretaris-schatbewaarder van de instelling. 

 

Artikel 26 – De commissaris-revisor 

Een commissaris-revisor voorzien bij artikel 14 van de wet van 22.12.86 op de intercommunales 
wordt aangeduid voor drie jaar door de algemene vergadering. 

 

Artikel 27 - Boekjaar 

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar. 
  



Artikel 28 - Goedkeuring 

28.1 Een maand vóór de gewone jaarvergadering maakt de raad van bestuur, de exploitatierekening, 
de balans, de rekeningen van winst en verlies, een verslag over de financiële toestand, alsook een 
verslag over de werking van de instelling, aan de schepencolleges en aan de afgevaardigden van de 
aangesloten gemeenten over. 

28.2 Hogervermelde documenten worden aan de toezichthoudende overheid overeenkomstig de 
bepalingen ter zake overgemaakt, binnen de vijftien dagen na hogervermelde vergadering. 

 

Artikel 29 - Ontbinding 

29.1 De ontbinding van de vennootschap, vóór het verstrijken van de vastgestelde termijn, kan 
slechts met instemming van al de aangesloten gemeenten gebeuren. 

29.2 Bij de vereffening wordt het vermogen van de maatschappij aangewend aan de gemeenten of 
verenigingen die de eerder aan de intercommunale toevertrouwde activiteit zal blijven uitoefenen, met 
een gelijkvormig doel. 

Bovendien, in dit  geval is iedere gemeente of vereniging die de eerder aan de intercommunale 
toevertrouwde activiteit zal blijven uitoefenen, gehouden naar schatting van deskundigen, de installaties 
of inrichtingen over te nemen die op haar grondgebied zijn gelegen en die uitsluitend bestemd zijn voor 
de verwezenlijking van het maatschappelijk doel wat haar betreft, evenals het personeel behorend tot 
de overgenomen activiteit, overeenkomstig tussen de partijen te bepalen nadere regelen. De bezittingen 
zullen evenwel kosteloos aan de gemeente toekomen in zoverre zij door haar of dank zij subsidies van 
andere openbare besturen werden gefinancierd. Over de bestemming van de gemeenschappelijk 
gebruikte installaties en inrichtingen, evenals over de eraan verbonden lasten moet tussen de partijen 
een overeenkomst worden gesloten. 

29.3 De algemene vergadering benoemt de vereffenaars en bepaalt hun vergoeding. De 
vereffenaars beschikken over de bevoegdheden zoals voorzien in artikels 183 en volgende van het 
Wetboek van vennootschappen; in afwijking echter van artikel 187 van gezegd Wetboek, kunnen zij van 
rechtswege de activiteiten van de intercommunale verder zetten tot op het ogenblik dat de vereffening 
wordt afgesloten. 

Zij bezitten in het bijzonder alle bevoegdheden om aan de zakelijke rechten, voorrechten en 
rechtsvorderingen tot ontbinding te verzaken, opheffing te verlenen zowel vóór als na betaling van alle 
bevoorrechte of hypothecaire inschrijvingen, overschrijvingen, beslagleggingen, verzetten en andere 
beletsels, de hypotheekbewaarder ervan te ontslaan ambtshalve inschrijvingen te nemen, waarbij de 
opsomming van de hiervoor genoemde bevoegdheden ter indicatie werd opgegeven en dus niet 
beperkend is. 

Zij worden ontslagen van inventarisatie en mogen zich beroepen op de geschriften van de 
intercommunale. Zij kunnen, onder hun verantwoordelijkheid, een door hen aangeduid deel van hun 
bevoegdheden overdragen aan één of meerdere mandatarissen. 

De vereffenaars vormen een college dat beraadslaagt volgens de regels voorzien in artikel 21.2, 
eerste zin van onderhavige statuten. Behoudens bijzondere volmacht, worden alle akten die de 
intercommunale in vereffening verbinden, zelfs die akten waaraan een ministerieel of openbaar 
ambtenaar zijn medewerking verleent, ondertekend door twee vereffenaars, die ten opzichte van derden 
geen besluit van het college der vereffenaars dienen voor te leggen. 

De vereffenaars hebben als opdracht over te gaan tot de vereffening van de intercommunale volgens 
de hierondervermelde modaliteiten : 

Bij het verstrijken van de duur van de intercommunale of ingeval zij ontbonden wordt, neemt elkeen 
der gemeenten van de intercommunale de rechten, lasten en verplichtingen over die zij voor hun 
rekening had genomen. Het netto actief of passief wordt onder hen verdeeld voor elke aktiviteit na rato 
van hun maatschappelijke aandelen. 

 

 


