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STATUTEN Dienstverlenende Vereniging Westhoek 

Artikel 1. Definities 

Coördinator: de persoon die belast wordt met het ondersteunen van de bijeenkomsten 

van het Westhoekoverleg, hij/zij is tevens secretaris van de Algemene Vergadering en de 

Raad van Bestuur van de DVV Westhoek. 

Westhoekoverleg: de conferentie van 18 burgemeesters van de Westhoek (arr. 

Diksmuide, Ieper en Veurne), het ocmw voorzittersoverleg en secretarissenoverleg van 

dezelfde groep van Westhoekgemeenten. 

TITEL I. – NAAM, RECHTSVORM, DOEL, ZETEL, DUUR, DEELNEMERS, 

AANSPRAKELIJKHEID 

Artikel 2. Naam 

De dienstverlenende vereniging zoals omschreven door onderhavige statuten is 

onderworpen aan het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017. Zij wordt 

dienstverlenende vereniging Westhoek, afgekort DVV Westhoek genoemd. 

Artikel 3. Rechtsvorm (art. 397 en 398 decreet lokaal bestuur) 

De vereniging neemt de rechtsvorm aan van een ‘dienstverlenende vereniging’ 

overeenkomstig artikel 397 van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 

(hierna vermeld als “het decreet”). 

De vereniging is een publiekrechtelijke rechtspersoon met een rechtsvorm waarvan de 

kenmerken vastgesteld zijn krachtens de bepalingen van het decreet (titel 3). Ongeacht 

haar doelstellingen hebben haar verbintenissen geen handelskarakter. (art. 397 decreet 

lokaal bestuur) 

Voor alles wat niet uitdrukkelijk geregeld is in deze titel van het decreet noch door 

onderhavige statuten, zijn op het samenwerkingsverband met rechtspersoonlijkheid de 

bepalingen van het wetboek van vennootschappen van toepassing die gelden voor de 

vennootschapsvorm van de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. 

Artikel 4. – Doel 

De DVV Westhoek wordt opgericht om beleidsondersteuning te bieden aan en 

beleidsuitvoerend te werken voor de lokale besturen voor drie grote pijlers: regionale 

samenwerking, intergemeentelijke personeelsleden, regionale projecten.  Voor elk van 

deze pijlers wordt gewerkt binnen de benoemde beleidsdomeinen (cf. infra).   

De DVV Westhoek streeft volgende maatschappelijke doelstellingen doelstellingen na: 

- de samenwerking tussen de deelnemende lokale besturen te bevorderen in functie van 

een versterking van de deelnemende besturen en een versterking van de ontwikkeling 

van de streek. 

- het ondersteunen van de aangesloten deelnemers bij beheers-, beleidsmatige en 

uitvoerende taken die ertoe bijdragen dat de besturen zich verder kunnen focussen op 

de kwalitatieve uitvoering van hun kerntaken en dienstverlening.  Dit kan onder meer 

door  diensten door personeel van de dienstverlenende vereniging  te laten verlenen in 

dienste van deelnemende lokale besturen. 

- het uitvoeren van projecten in opdracht van en onder de voorwaarden bepaald door 

de deelnemers binnen de beleidsdomeinen van de dienstverlenende vereniging. 
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- Adviesverlening, belangenbehartiging, organiseren van (o.a. interbestuurlijk) overleg, 

netwerking en opleiding. 

Deze doelstellingen zijn van toepassing binnen de beleidsdomeinen waarop de 

deelnemende besturen verantwoordelijkheid en bevoegdheid hebben.  Concreet gaat het 

over de domeinen administratie en financiën, bestuurszaken, communicatie, 

dierenwelzijn, economie en tewerkstelling, e-government, erfgoed, handhaving, ICT, GIS 

en digitalisering, informatieveiligheid, juridische ondersteuning, mobiliteit, omgeving 

(milieu, natuur en ruimtelijke ordening), personeel en organisatie, technische diensten, 

vrije tijd (cultuur, sport, jeugd), veiligheid en preventie, welzijn en samenleving, wonen, 

participatie en proces- en projectregie. Dit kan indien nodig uitgebreid worden. 

De vereniging mag alle verrichtingen doen, die betrekking hebben op haar doel of die de 

verwezenlijking van dit doel kunnen bevorderen of vergemakkelijken.  

De dienstverlening wordt verstrekt op kostendelende basis, dit wil zeggen dat de 

deelnemers aan de dienstverlenende vereniging enkel hun aandeel in de individuele  en 

gezamenlijke uitgaven en kosten, verbonden aan de geleverde diensten, betalen. 

Artikel 5. Zetel (art. 396 decreet lokaal bestuur) 

De maatschappelijke zetel van de dienstverlenende vereniging Westhoek is gevestigd in 

het stadhuis van Diksmuide p/a Grote Markt 6, 8600 Diksmuide.  De operationele zetel is 

gevestigd in het streekhuis Westhoek, Woumenweg 100, 8600 Diksmuide. De 

maatschappelijke zetel mag naar een andere plaats worden overgebracht, zonder 

evenwel op een andere plaats gevestigd te kunnen worden dan in één van de 

deelnemende gemeenten en in een lokaal dat toebehoort aan deze gemeente of aan de 

vereniging. 

Artikel 6. Duur (art. 422 decreet lokaal bestuur) 

De dienstverlenende vereniging Westhoek is opgericht op 22 december 2017 voor een 

termijn van 8 jaar. Na afloop van deze periode kan de dienstverlenende vereniging 

Westhoek opeenvolgende keren verlengd worden voor een termijn die telkens de duur 

van 18 jaar niet overschrijdt. 

Artikel 7. Deelnemers 

De vereniging is samengesteld uit de deelnemers, zoals vermeld in het register van 

deelnemers met opgave van de aandelen, die aan onderhavige statuten is gevoegd en er 

wezenlijk deel van uitmaakt. 

Concreet gaat het over de 16 gemeentebesturen uit de regio Westhoek (Alveringem, De 

Panne, Diksmuide, Heuvelland, Houthulst, Ieper, Koekelare, Kortemark, Langemark-

Poelkapelle, Lo-Reninge, Mesen, Nieuwpoort, Poperinge, Veurne, Vleteren, en 

Zonnebeke) en de West-Vlaamse Intercommunale (WVI). 

Artikel 8. Aansprakelijkheid (art. 438 decreet lokaal bestuur) 

De vereniging kan slechts verbintenissen aangaan voor een duur die haar 

bestaanstermijn overschrijdt voor zover alle maatregelen werden getroffen opdat het 

naleven van deze verbintenissen de vereffening niet zou bezwaren noch bemoeilijken. De 

deelnemers zijn noch onderling, noch met de vereniging hoofdelijk aansprakelijk; hun 

aansprakelijkheid is beperkt tot hun inbreng. 
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De bestuurders zijn niet persoonlijk gebonden door de verbintenissen van de 

dienstverlenende vereniging Westhoek. De bestuurders zijn overeenkomstig het gemeen 

recht verantwoordelijk voor de vervulling van de taak die hun is opgedragen en zijn 

aansprakelijk zonder hoofdelijkheid voor de tekortkomingen bij de normale uitoefening 

van hun bestuur. 

 

TITEL II. KAPITAAL, MAATSCHAPPELIJKE AANDELEN, INBRENG, RECHTEN EN 

VERPLICHTINGEN 

Artikel 9. Maatschappelijk kapitaal en werkingsmiddelen (art. 451 decreet 

lokaal bestuur) 

Maatschappelijk kapitaal  

Het vaste gedeelte van het maatschappelijk kapitaal mag niet lager zijn dan het bedrag 

dat daarvoor voorgeschreven is voor de coöperatieve vennootschappen met beperkte 

aansprakelijkheid, en wordt voor een derde volgestort. 

Het vast gedeelte van het maatschappelijk kapitaal bedraagt 34.000 euro. Het 

maatschappelijk kapitaal is onderverdeeld in aandelen ten name van vijfentwintig euro (€ 

25,00) elk.  

Elke gemeente in de dienstverlenende vereniging Westhoek is aandeelhouder van 80 

aandelen (met een totale waarde van € 2.000). 

De West-Vlaamse Intercommunale is aandeelhouder van 80 aandelen (met een totale 

waarde van € 2.000). 

Er worden twee soorten maatschappelijke aandelen gevormd: 

- A-aandelen toegekend aan de gemeenten 

- B-aandelen toegekend aan andere openbare rechtspersonen, m.n. de West-Vlaamse 

Intercommunale. 

De aandelen kunnen niet overgedragen worden zonder de uitdrukkelijke toestemming 

van de Algemene Vergadering. 

In geval van overdracht zullen de overgedragen aandelen, ongeacht van welke categorie 

ze zijn, behoren tot de categorie van aandelen waartoe de overnemer behoort.  

Bij de statuten wordt een register gevoegd waarop iedere deelnemer is vermeld, met 

aanduiding van de aandelen en de winstbewijzen die aan hem zijn toegekend. 

Werkingsmiddelen  

De gemeentelijke bijdrage in de algemene werkingskosten bedraagt maximum € 1,5 per 

inwoner per gemeente te storten aan de DVV Westhoek voor de werking van de 

vereniging. De jaarlijkse bijdrage in de werkingskosten wordt door de Algemene 

Vergadering vastgesteld. 

Artikel 10. Bepalingen kapitaalsverhoging 

Het aandeel van het kapitaal te plaatsen door de partners bij toetreding, is vastgesteld 

op vijfentwintig (€ 25) euro waarbij  

- De gemeenten ten minste 80 aandelen plaatsen.  
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- De openbare rechtspersonen (m.n. de West-Vlaamse Intercommunale) die toetreden 

tot de vereniging moeten eveneens elk tenminste 80 aandelen plaatsen. 

De algemene vergadering besluit over elke verhoging of vermindering van het geplaatste 

maatschappelijk kapitaal. De deelnemers die wensen aan een kapitaalsverhoging deel te 

nemen moeten hiermee vooraf hun individueel akkoord betuigen. 

De deelnemende besturen en de West-Vlaamse Intercommunale verbinden zich ertoe om 

een bijdrage van respectievelijk € 2.000 te leveren in het basiskapitaal van de DVV 

Westhoek.  

Artikel 11. Modaliteiten storting kapitaal 

De modaliteiten van storting van het maatschappelijk kapitaal en de werkingsmiddelen 

worden vastgelegd door de Raad van Bestuur. 

De deelnemer, die in gebreke blijft de gevraagde stortingen op het bepaald tijdstip te 

doen, zal aan de vereniging de wettelijke rente per jaar betalen.  

Artikel 12. Toetreding of uitsluiting (art. 422-423 decreet lokaal bestuur) 

De toetreding van een gemeente of de uitbreiding van haar aansluiting bij een de 

dienstverlenende vereniging, is afhankelijk van een beslissing van de gemeenteraad die 

daarvoor wordt genomen op basis van een onderzoek, in voorkomend geval op basis van 

een vergelijkend onderzoek als er zich verschillende beheersvormen reëel aanbieden. 

De toetredingsbeslissing van een dienstverlenende vereniging wordt genomen door de 

algemene vergadering. Alle toetredingen worden aanvaard door de algemene 

vergadering van de dienstverlenende vereniging. 

Een deelnemer kan door de algemene vergadering worden uitgesloten op de wijze die is 

bepaald in de statuten wegens behoorlijk vastgestelde niet-naleving van de 

verbintenissen ten opzichte van de dienstverlenende vereniging. 

Indien een uitgesloten deelnemer of een vereniging de eerder aan de vereniging 

toevertrouwde activiteiten zal blijven uitoefenen, zullen overeenkomsten in verband met 

de bestemming van de goederen en het lot van het personeel, behorend tot de 

overgenomen activiteiten afgesloten worden vooraleer aan de uitgesloten deelnemer zijn 

gerechtigd aandeel wordt uitbetaald. 

Tijdens de duur van de vereniging is geen uittreding mogelijk. 

Bij uittreding hebben deelnemers recht op een terugbetaling van de nominale waarde 

van hun aandelen tenzij het eigen vermogen gedaald is onder het totaal van het 

maatschappelijk kapitaal. In dat geval krijgt men hun pro rata aandeel van het eigen 

vermogen. 

TITEL III. ALGEMENE VERGADERING 

Artikel 431 van het decreet lokaal bestuur bepaalt dat een dienstverlenende vereniging 

ten minste dient te beschikken over een algemene vergadering en een raad van bestuur.  

Artikel 13. Samenstelling– onverenigbaarheid – plaatsvervanger (art. 442 

decreet lokaal bestuur) 

De algemene vergadering is samengesteld uit de vertegenwoordigers van de deelnemers. 

Voor de gemeenten worden zij rechtstreeks aangewezen door de gemeenteraden uit hun 
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leden, voor de WVI door de organen die bevoegd zijn tot deelneming of toetreding te 

beslissen (art. 432 decreet lokaal bestuur). 

Het mandaat van vertegenwoordiger op de algemene vergadering is onverenigbaar met 

het mandaat van lid van een van de andere organen. De onverenigbaarheden vermeld in 

art. 436 van het Decreet Lokaal Bestuur zijn ook van toepassing op de 

vertegenwoordigers op de algemene vergadering (art. 447 decreet lokaal bestuur). 

De onverenigbaarheden ten aanzien van de bestuurders zoals opgenomen in art. 439 van 

het Decreet Lokaal  Bestuur, zijn van kracht.  

Elk deelnemend gemeentebestuur vaardigt één effectief vertegenwoordiger aan voor de 

Algemene Vergadering.  Gemeenten kunnen één plaatsvervangend vertegenwoordiger 

aanduiden voor het geval de effectieve vertegenwoordiger niet aanwezig kan zijn. Elke 

andere partner in de dienstverlenende vereniging, vaardigt één effectief 

vertegenwoordiger af naar de algemene vergadering. Bijgevolg bestaat de algemene 

vergadering uit 17 effectieve leden.  De vaststelling van het mandaat van de 

vertegenwoordiger wordt herhaald voor elke algemene vergadering. 

Artikel 14. Bevoegdheden  

De algemene vergadering is bevoegd voor al wat aan dit orgaan conform het decreet 

lokaal bestuur en onderhavige statuten is voorbehouden. 

De algemene vergadering stelt een code van goed bestuur vast, dat wordt meegedeeld 

aan de toezichthoudende overheid (art. 434 § 5 decreet lokaal bestuur). 

Artikel 15. Agenda (art. 432 decreet lokaal bestuur) 

De raad van bestuur stelt de agenda van de algemene vergadering vast. De agenda 

wordt uiterlijk 30 kalenderdagen voor haar zitting aan alle deelnemers verstuurd per e-

mail. De documenten zijn eveneens raadpleegbaar op het documentenplatform van de 

DVV Westhoek.  

De uitnodiging bevat de agenda en alle stukken en documenten die door de raad van 

bestuur aan de algemene vergadering ter beschikking of ter beraadslaging moeten 

worden voorgelegd. Deze documenten geven de mogelijkheid om de voorgestelde 

agendapunten te onderzoeken.  

De zittingen van de algemene vergadering zijn openbaar. 

De algemene vergadering mag enkel beraadslagen over de punten die op de agenda 

staan. 

Artikel 16. voorzitter (art. art. 444 decreet lokaal bestuur) 

De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur 

of bij zijn afwezigheid door de ondervoorzitter van de raad van bestuur. 

Artikel 17. quorum en stemming (art. 432 en 446 decreet lokaal bestuur) 

De vergadering beraadslaagt op geldige wijze met een aanwezigheidsquorum vastgesteld 

op de gewone meerderheid van het aantal statutair bepaalde stemmen in elk orgaan, 

zowel globaal als in de groep der deelnemende gemeenten. 
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Van dat aanwezigheidsquorum kan statutair worden afgeweken voor een tweede 

vergadering die volgt op een onvoldoende samengestelde eerdere vergadering, en als het 

gaat om punten die voor de tweede keer op de agenda voorkomen.  

Het eerste lid geldt niet voor statutenwijzigingen. 

De voor de beslissingen vereiste meerderheid moet altijd bereikt zijn, zowel globaal als in 

de groep van de gemeenten. 

Het aantal stemmenwaarover iedere deelnemer in de algemene vergadering beschikt, 

wordt vastgelegd op  

- 1 stem per deelnemend gemeentebestuur, 

- 1 stem voor de West-Vlaamse Intercommunale, 

Beslissingen worden steeds bij gewone meerderheid genomen, behoudens wat bepaald is 

in art. 22 van deze statuten. 

Artikel 18. Bijeenkomsten algemene vergadering (art. 432 en 454-455 decreet 

lokaal bestuur) 

- De algemene vergadering komt twee keer per jaar bijeen. 

- Jaarlijks wordt de jaarvergadering georganiseerd. De algemene vergadering stelt 

de jaarrekening vast in de loop van het eerste semester van het volgende boekjaar. Dit 

gebeurt aan de hand van het verslag van de raad van bestuur en het verslag van de 

revisor. Samen met de uitnodiging worden die documenten ter beschikking gesteld van 

de deelnemende gemeenten, die het mandaat van hun afgevaardigde ter zaken bepalen.   

De algemene vergadering verleent terzelfder tijd ook  kwijting aan de bestuurders en de 

revisoren. 

Als de jaarrekeningen niet worden vastgesteld overeenkomstig voormeld lid, dan wordt , 

binnen een termijn van negentig dagen, een nieuwe algemene vergadering 

bijeengeroepen waaraan de gewijzigde rekeningen, worden voorgelegd. Bij herhaalde 

niet-vaststelling, wordt art. 470 van het decreet lokaal bestuur, toegepast. 

De jaarrekeningen worden, binnen een termijn van dertig dagen nadat de algemene 

vergadering ze heeft vastgesteld, door de bestuurders neergelegd bij de nationale bank 

van België, met de vermelding dat ze nog onderworpen zijn aan het bestuurlijk toezicht.  

Binnen een termijn van dertig dagen wordt de nationale bank van België op de hoogte 

gebracht van het verstrijken van voormelde de termijn. 

Naast deze jaarvergadering wordt nog minstens één buitengewone algemene 

vergadering belegd in de loop van het laatste trimester van elk jaar, om de te 

ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor het volgende boekjaar te 

bespreken. Een door de raad van bestuur opgestelde begroting staat op de agenda van 

die vergadering. 

Artikel 19. Notulen (art. 440, art. 466 decreet lokaal bestuur) 

De voorzitter van de raad van bestuur van de vereniging maakt via de webtoepassing 

van de vereniging, een lijst bekend van de bestluiten van de bestuursorganen van de 

DVV Westhoek, met een beknopte omschrijving van de daarin geregelede 

aangelegenheden. Deze lijst wordt binnen de 10 dag nadat de besluiten genomen zijn, 

bekendgemaakt.  
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De notulen van de beraadslaging van de algemene vergadering moeten worden de dertig 

dagen aan alle deelnemers, overgemaakt worden. De notulen worden ondertekend door 

de voorzitter en secretaris. 

Artikel 20. Toezicht (art. 467 decreet lokaal bestuur) 

Op dezelfde dag als de bekendmaking van de lijst van de besluiten van de 

bestuursorganen van de DVV  Westhoek op de website van de DVV, brengt de DVV 

Westhoek de toezichthoudende overheid op de hoogte van de bekendmaking.  

Artikel 21. Presentiegeld (art. 448 en 454 decreet lokaal bestuur) 

Er kan een presentiegeld of andere vergoedingen voorzien worden voor de bestuurlijke 

werking van de dienstverlenende vereniging. Deze bepaling geldt eveneens voor de inzet 

van deskundigen. 

Artikel 22. Statutenwijziging (art. 427, 428, 429 en 430 decreet lokaal bestuur) 

De wijzigingen in de statuten en in de bijlagen worden artikelsgewijs aangebracht door 

de algemene vergadering met een drie vierde meerderheid, zowel voor het geheel van de 

geldig uitgebrachte stemmen, als voor de geldig uitgebrachte stemmen van de 

vertegenwoordigde gemeenten, en op voorwaarde dat de gewone meerderheid van het 

aantal deelnemende gemeenten haar instemming betuigt. 

Uiterlijk negentig kalenderdagen voor de algemene vergadering die de statutenwijziging 

moet beoordelen, wordt een door de raad van bestuur opgesteld ontwerp aan alle 

deelnemers voorgelegd. De beslissingen ter zake van hun raden die de oorspronkelijke 

statuten hebben goedgekeurd, bepalen het mandaat van de respectievelijke 

vertegenwoordigers op de algemene vergadering en worden bij het verslag gevoegd. Met 

andere woorden, over iedere wijziging van de statuten moet in de gemeenteraden 

worden beraadslaagd en beslist. 

De deelnemers die nalaten binnen de gestelde termijn een beslissing te nemen en voor 

te leggen, worden geacht zich te onthouden. De onthouding bepaalt het mandaat van 

hun vertegenwoordiger op de algemene vergadering. 

Het verslag van de algemene vergadering houdende wijziging van de statuten wordt, 

samen met de bijbehorende documenten waaronder de beslissingen van de deelnemers, 

binnen een termijn van dertig kalenderdagen na zijn dagtekening aan de 

toezichthoudende overheid voorgelegd. 

De statutenwijzigingen worden op dezelfde wijze als de oprichtingsakte neergelegd en 

bekendgemaakt. 

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 

deelnemende gemeente binnen een termijn van dertig kalenderdagen na de ontvangst 

door de vereniging van het goedkeuringsbesluit of na het verstrijken van de termijn, 

bedoeld in artikel 428 van het decreet. 

De statutenwijzigingen zijn pas 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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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 overeenkomstig een wettelijke of reglementaire verplichting 

of om het aantal mandaten binnen het intergemeentelijk samenwerkingsverband te 

verminderen. 

Artikel 23. Evaluatierapport (art. 459 decreet lokaal bestuur) 

De raad van bestuur legt aan de jaarvergadering, die telkens 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 om het samenwerkingsverband te 

beëindigen met inachtneming van de statutair bepaalde rechten van de deelnemers. De 

eerste evaluatieperiode kan korter zijn dan zes jaar, gelet op de datum van oprichting.  

Alle deelnemers ontvangen dit rapport uiterlijk zes weken voor de datum van de 

jaarvergadering en bepalen het mandaat van hun vertegenwoordiger. 

Artikel 24. Bedrijfsrevisor (art. 449 decreet lokaal bestuur) 

De algemene vergadering benoemt één of meerdere commissarissen onder de leden van 

het Instituut der Bedrijfsrevisoren, die instaan voor de controle op de financiële toestand, 

op de jaarrekening en op de regelmatigheid, vanuit het oogpunt van het decreet en van 

de statuten, van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening. 

TITEL IV. RAAD VAN BESTUUR 

Artikel 25. Samenstelling (art. 434, 435 decreet lokaal bestuur) 

De vereniging wordt bestuurd door een raad van bestuur met volgende samenstelling: 

- 14 gemeentelijke bestuursleden  

- 3 leden met raadgevende stem  

- 1 bestuurslid voor de West-Vlaamse Intercommunale.  

De bestuurders benoemd op voordracht van de gemeenten kunnen zich laten bijstaan 

door ten hoogste drie deskundigen die na gezamenlijk overleg worden voorgedragendoor 

de gemeente waar de zetel gevestigd is en die worden benoemd door de gemeentelijke 

vertegenwoordigers op de algemene vergadering.  De deskundigen maken geen deel uit 

van de raad van bestuur. 

De zittingen van de raad van bestuur zijn niet openbaar . 

Aanstelling bestuursleden  

In de dienstverlenende vereniging worden de leden van de raad van bestuur, bij geheime 

stemming, benoemd door de algemene vergadering.  

De leden van de raad van bestuur worden benoemd op voordracht van de deelnemers. 

 

Als de deelnemende gemeenten kandidaat-bestuurders voordragen die geen lid zijn van 

een gemeenteraad of van een districtsraad van een van de deelnemende gemeenten, 

maar van wie de deskundigheid over de statutair bepaalde doelstellingen manifest 

aantoonbaar is, wordt die voordracht uitdrukkelijk gemotiveerd. In dat geval is de 

onverenigbaarheid van het mandaat van bestuurder met de functie van werknemer van 

een deelnemend openbaar bestuur, vermeld in artikel 436, eerste lid, 8°, niet van 

toepassing. 
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Bij de samenstelling van de raad van bestuur worden gemeentelijke bestuurders 

afgevaardigd op basis van volgende principes:  

WVI en de 4 centrumsteden Diksmuide, Ieper, Poperinge en Veurne hebben een 

permanente vertegenwoordiging in de Raad van Bestuur.   

De overige 12 gemeenten worden ingedeeld in 3 poules van telkens 4 gemeenten: 

o Poule A: Lo-Reninge, Kortemark, Houthulst, Koekelare; 

o Poule B: Alveringem, De Panne, Nieuwpoort en Vleteren; 

o Poule C: Langemark-Poelkapelle, Heuvelland, Mesen, Zonnebeke. 

Doorheen de lokale legislatuur van zes jaar is gedurende de eerste twee jaar poule A 

volledig vertegenwoordigd en wordt binnen zowel poule B als C de drie gemeenten van 

de Raad van Bestuur in onderling overleg aangeduid.  

Gedurende de tweede periode van twee jaar is poule B volledig vertegenwoordigd en 

wordt binnen zowel poule A als C de drie gemeenten van de Raad van Bestuur in 

onderling overleg aangeduid.  

Gedurende de derde periode van twee jaar is poule C volledig vertegenwoordigd en wordt 

binnen zowel poule A als B de drie gemeenten van de Raad van Bestuur in onderling 

overleg aangeduid.  

Een gemeente uit poule A, B of C kan ten hoogste gedurende twee jaar geen deel 

uitmaken van de Raad van Bestuur. 

Indien een voorgedragen kandidaat niet wordt benoemd door de algemene vergadering, 

doet de betrokken deelnemer een andere voordracht. De nieuwe kandidaat woont als 

waarnemer de vergaderingen van de raad van bestuur bij tot de eerstvolgende algemene 

vergadering waaraan de benoeming wordt voorgelegd. 

Niemand kan door meer dan één deelnemer worden voorgedragen of benoemd, noch 

mandaten gelijktijdig uitoefenen in de uitvoerende organen van meer dan drie 

dienstverlenende of opdrachthoudende verenigingen. 

De leden van de raad van bestuur kunnen afgezet worden door de algemene 

vergadering, indien zij daden hebben gesteld die een ernstig nadeel kunnen berokkenen 

aan de belangen van de vereniging. 

Aanstelling leden met raadgevende stem (art. 440 decreet lokaal bestuur) 

Iedere deelnemende gemeente heeft het recht één gemeenteraadslid verkozen op een 

lijst waarvan geen enkele verkozene deel uitmaakt van het college van burgemeester en 

schepenen, aan te duiden tot lid van de raad van bestuur met raadgevende stem, en 

deze aanduiding voor te leggen aan de algemene vergadering.  

Deze afgevaardigden worden niet meegeteld in het maximumaantal leden van de raad 

van bestuur, vermeld in artikel 434, § 1 van het decreet. 

In de oproeping voor die algemene vergadering wordt de aandacht van de gemeenten 

gevestigd op dit recht. Indien het aantal gemeenten dat van dit recht gebruik maakt ten 

hoogste drie bedraagt, neemt de algemene vergadering akte van de 
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gemeenteraadsbeslissingen en wonen de aldus aangeduide leden met raadgevende stem 

vanaf dat ogenblik de zittingen van de raad van bestuur bij. 

Indien het aantal gemeenten dat van het in dit artikel bepaalde recht gebruik maakt, 

meer dan drie bedraagt, neemt de algemene vergadering akte van de 

gemeenteraadsbeslissingen.  

Bij het afvaardigen van leden met raadgevende stem wordt rekening gehouden met de 

regionale spreiding door één vertegenwoordiger uit het arrondissement Diksmuide, één 

uit het arrondissement Ieper en één uit het arrondissement Veurne aan te duiden. 

De aanstelling is voor een duur van twee jaar.  Deze aanstelling is verlengbaar. 

Bij verlies van het mandaat van een lid met raadgevende stem vóór het verstrijken van 

de duur bepaald in de vorige alinea van dit artikel, heeft de gemeente die de 

oorspronkelijke aanduiding heeft verricht, het recht onmiddellijk een vervangend lid voor 

te dragen bij gemeenteraadsbeslissing aan de algemene vergadering van de 

dienstverlenende vereniging.  

Aanstelling bestuurslid West-Vlaamse Intercommunale  

De bestuursorganen van WVI duiden de algemeen directeur of een directeur aan als 

vertegenwoordiger om te zetelen in de raad van bestuur van de vereniging. 

Artikel 26. Duur van het mandaat (art. 445 decreet lokaal bestuur) 

De duur van het mandaat van bestuurder wordt op zes jaar vastgesteld, behoudens de 

beperkingen voorzien in het onderhavig artikel. De uittredende bestuurders zijn 

herkiesbaar. 

Een bestuurder verliest zijn mandaat bij het nemen van ontslag. Alle mandatarissen zijn 

van rechtswege ontslagnemend bij verlies van hun openbaar mandaat, uitgezonderd 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, voor zover de raden van de deelnemende besturen die de 

voordracht moeten doen, reeds in hun nieuwe samenstelling vergaderd hebben. Is dat 

niet het geval, dan worden de betrokken nieuwe bestuurders benoemd door de algemene 

vergadering waarvan sprake is in artikel 17 van onderhavige statuten, die tevens kwijting 

verleent aan de bestuurders die het voorgaande boekjaar in functie waren en die tot dan 

de verantwoordelijkheid blijven dragen overeenkomstig artikel 26 van onderhavige 

statuten. 

Artikel 27. Voorzitter (art. 444 decreet lokaal bestuur) 

Het voorzitterschap van de verschillende organen wordt altijd toevertrouwd aan en 

effectief uitgeoefend door een op voordracht van de deelnemende gemeenten benoemd 

lid van het orgaan, dat ook gemeenteraadslid, districtsraadslid, schepen, 

districtsschepen, burgemeester of districtsburgemeester is in een aangesloten gemeente. 

 

De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur 

of zijn vervanger. 

De Raad van Bestuur kiest in zijn schoot, een voorzitter en één ondervoorzitter onder de 

bestuurdersvertegenwoordigers van de gemeenten.  
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Artikel 28. Aansprakelijkheid (art. 438 decreet lokaal bestuur) 

De bestuurders zijn niet persoonlijk gebonden door de verbintenissen van de vereniging. 

De bestuurders 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. 

Artikel 29. Quorum (art. 446 decreet lokaal bestuur) en stemming – volmacht 

(art. 447 decreet lokaal bestuur)  

Om geldig te beraadslagen en te beslissen is een aanwezigheidsquorum vastgesteld op 

de gewone meerderheid van het aantal statutair bepaalde stemmen in elk orgaan, zowel 

globaal als in de groep van de deelnemende gemeenten. 

Elke gemeentelijke bestuurder en bestuurder West-Vlaamse Intercommunale, beschikt 

over één stem in de raad van bestuur.  

Met uitzondering van de vertegenwoordigers op de algemene vergadering kunnen de 

leden van de overige organen aan hun collega's van hetzelfde orgaan een schriftelijke 

volmacht geven om hen te vertegenwoordigen voor één welbepaalde vergadering van het 

orgaan in kwestie. De volmachtgever en de volmachtdrager moeten tot dezelfde 

categorie van deelnemers behoren. Niemand kan drager zijn van meer dan één 

volmacht. 

 

Het mandaat van vertegenwoordiger op de algemene vergadering is onverenigbaar met 

het mandaat van lid van een van de andere organen. De onverenigbaarheden, vermeld in 

artikel 436, zijn ook van toepassing op de vertegenwoordigers op de algemene 

vergadering.De besluiten worden genomen bij gewone meerderheid van de geldig 

uitgebrachte stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders. 

Artikel 30. Zitting Raad van Bestuur 

De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter. Deze is gehouden de raad 

van bestuur ten minste driemaal per jaar bijeen te roepen en op aanvraag van ten 

minste vier bestuurders. De oproeping, agenda en alle bijkomende stukken worden 

minstens twee dagen voor de bijeenroeping aan alle bestuurders toegestuurd per email 

of via het documentenplatform. 

De secretaris staat in voor de voorbereiding en opvolging. 

Artikel 31. Notulen (art. 440 decreet lokaal bestuur) 

De vergaderingen van de Raad van Bestuur zijn niet openbaar. De gedetailleerde notulen 

met bijgevoegd het stemgedrag van de individuele leden en alle documenten waar in de 

notulen naar verwezen wordt, liggen ter inzage van de gemeenteraadsleden op het 

secretariaat van de aangesloten gemeenten, onverminderd de decretale bepalingen 

inzake de openbaarheid van bestuur. 

De notulen worden binnen de dertig kalenderdagen toegestuurd aan alle bestuurders en 

aan de aangesloten deelnemers via het documentenplatform. 

Eensluidende afschriften en uittreksels worden getekend door de coördinator, de 

voorzitter of een gevolmachtigde aangeduid door de raad van bestuur. 

Op verzoek van een raadslid vraagt het deelnemend bestuur om de notulen en alle 

stukken waarnaar in de notulen wordt verwezen elektronisch ter beschikking te stellen. 
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De vereniging stelt de gevraagde stukken elektronisch ter beschikking aan het 

deelnemende bestuur en het deelnemend bestuur bezorgt deze aan het raadslid. Dit 

artikel doet geen afbreuk aan de mogelijkheid van strafrechtelijke vervolging van de 

raadsleden wegens schending van het beroepsgeheim overeenkomstig artikel 458 van 

het Strafwetboek. 

Artikel 32. Toezicht (art. 466-467 decreet lokaal bestuur) 

De dienstverlenende vereniging Westhoek rapporteert over haar werking aan de Vlaamse 

Regering. De Vlaamse Regering bepaalt de inhoud, de periodiciteit en de wijze van 

rapportering. (Art. 460 DLB) 

De voorzitter van de raad van bestuur maakt via de webtoepassing van de vereniging 

een lijst bekend van de besluiten van de bestuursorganen van de dienstverlenende 

vereniging met een beknopte omschrijving van de daarin geregelde aangelegenheden.  

Deze lijst wordt binnen de tien dagen nadat de besluiten genomen zijn, bekend gemaakt.  

De webtoepassing vermeldt: 

- De wijze waarop het publiek inzage kan krijgen in de besluiten die op de lijst 

vermeld zijn; 

- De datum van bekendmaking van de lijst; 

- De mogelijkheid om klacht in te dienen bij de toezichthoudende overheid.  

Als de toezichthoudende overheid een besluit heeft vernietigd, wordt ook van die 

vernietiging melding gemaakt.  

De voorzitter van de raad van bestuur maakt de volgende besluiten en de inhoud ervan 

bekend via de webtoepassing (art. 467 DLB): 

- De besluiten van de dienstverlenende vereniging Westhoek m.b.t. de 

rechtspositieregeling van het personeel, vermeld in art. X van de statuten. 

- De voorstellen van de raad van bestuur i.v.m. het saneringsplan overeenkomstig 

art. 457 DLB.  

- De code van goed bestuur, na goedkeurig door de algemene vergadering van de 

dienstverlenende vereniging Westhoek. 

De bekendmaking gebeurt binnen de 10 dagen nadat het besluit genomen is.  Op 

dezelfde dag als de bekendmaking, brengt de DVV Westhoek de toezichthoudende 

overheid op de hoogte van de bekendmaking.  

Artikel 33. – Bevoegdheden (art. 437 decreet lokaal bestuur) 

De raad van bestuur waaraan beslissingsrecht is toegekend, is bevoegd voor alles wat 

niet uitdrukkelijk overeenkomstig deze titel of krachtens de statuten voorbehouden is 

aan een ander orgaan. 

 

 De raad van bestuur mag aan één of meer van zijn leden de bevoegdheden delegeren, 

die hij bepaalt. 

Artikel 34. – personeelsaangelegenheden (art. 458 decreet lokaal bestuur) 

Binnen een termijn van drie maanden na goedkeuring van de statuten van de 

dienstverlenende vereniging en na onderhandelingen conform de wet van 19 december 

1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar 
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personeel en de uitvoeringsbesluiten daarbij, stelt de raad van bestuur een 

rechtspositieregeling en deontologische code 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. 

De rechtspositieregeling, het arbeidsreglement en de deontologische code worden 

meegedeeld aan alle deelnemers en aan de toezichthoudende overheid. 

De raad van bestuur is bevoegd voor alle personeelsaangelegenheden, maar kan al wat 

betrekking heeft op de uitvoering van de rechtspositieregeling, de deontologische code 

en het arbeidsreglement, in het kader van het individuele personeelsbeheer, verder 

delegeren. De raad van bestuur kan het dagelijks personeelsbeheer, de bevoegdheid 

voor het aanstellen en het ontslaan van het personeel, alsook de sanctie- en 

tuchtbevoegdheid ten aanzien van het personeel toevertrouwen aan het personeelslid dat 

aan het hoofd staat van het personeel van de dienstverlenende vereniging Westhoek. 

Artikel 35. – Verbintenissen jegens derden (art. 437 decreet lokaal bestuur) 

De raad van bestuur vertegenwoordigt de dienstverlenende vereniging Midwest 

tegenover derden en in rechte als eiser of als verweerder. 

De raad van bestuur kan niettemin gemachtigden van de vereniging aanstellen. Alleen 

bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde 

rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gemachtigden verbinden de vereniging, binnen de 

perken van de hun verleende volmacht. 

Artikel 36. – Onverenigbaarheden (art. 436 en 439 decreet lokaal bestuur)  

Een bestuurder mag niet: 

1) aanwezig zijn bij een beraadslaging of besluit over zaken waarbij hij een rechtstreeks 

belang heeft, of waarbij zijn bloed- of aanverwanten tot en met de vierde graad, een 

persoonlijk en rechtstreeks belang hebben. 

Dit verbod strekt niet verder dan de bloed- en aanverwanten tot de tweede graad, 

als het gaat om voordrachten van kandidaten, benoemingen, afzettingen en 

schorsingen;  

2) rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen aan overeenkomsten afgesloten met de 

vereniging; 

3) als advocaat, notaris of zaakwaarnemer optreden in rechtsgedingen tegen de 

vereniging. Het is hem verboden, in dezelfde hoedanigheid, ten behoeve van de 

vereniging te pleiten, raad te geven of op te treden in enige betwisting, tenzij dit 

kosteloos gebeurt. 

4) optreden als raadsman van een personeelslid in tuchtzaken. 

De bepalingen opgenomen in artikel 436 van het decreet lokaal bestuur, zijn van 

toepassing. 

Niemand kan gelijktijdig mandaten uitoefenen in de uitvoerende organen van meer dan 

drie dienstverlenende of opdrachthoudende verenigingen.(art. 434§4 DLB) Artikel 37. – 

Rapportage (art. 441 decreet lokaal bestuur) 

Een lid van de raad van bestuur of een door de raad van bestuur hiertoe gemandateerde 

brengt minstens tweemaal per jaar, tijdens een openbare vergadering van de 

gemeenteraad van elk van de deelnemende gemeenten, verslag uit over de uitoefening 
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van de bevoegdheden en taken van de raad, en verstrekt toelichting bij het beleid van de 

dienstverlenende vereniging Westhoek.   

Titel V. – JAARREKENING – BESTEMMING VAN HET RESULTAAT 

Artikel 38. Jaarrekening (art. 453-455 decreet lokaal bestuur) 

De boekhouding wordt gevoerd 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 jaarrekeningen worden vastgesteld door de algemene vergadering in de loop van het 

eerste semester van het volgende boekjaar aan de hand van het verslag van de raad van 

bestuur en het verslag van de revisor. Samen met de uitnodiging worden deze 

documenten ter beschikking gesteld van de deelnemers, die het mandaat van hun 

afgevaardigde ter zake bepalen. 

De algemene vergadering verleent terzelfder tijd kwijting aan de bestuurders en de 

revisoren. 

Indien de jaarrekeningen niet worden vastgesteld overeenkomstig het eerste lid van 

artikel 454 van het decreet, dan wordt, binnen een termijn van negentig kalenderdagen 

een nieuwe algemene vergadering bijeengeroepen waaraan de gewijzigde rekeningen, 

met naleving van de procedure in artikel 454 van het decreet, worden voorgelegd. Bij 

herhaalde niet-vaststelling wordt artikel 470 van het decreet toegepast. 

Artikel 39. Toezicht jaarrekening (art. 456 decreet lokaal bestuur) 

De jaarrekeningen worden binnen een termijn van dertig kalenderdagen na hun 

vaststelling door de algemene vergadering, door de bestuurders neergelegd bij de 

Nationale Bank van België, met vermelding dat ze nog onderworpen zijn aan het 

bestuurlijk toezicht. 

Binnen een termijn van dertig kalenderdagen wordt de Nationale Bank van België op de 

hoogte gebracht van het verstrijken van de in het voorgaande lid bepaalde termijn. 

Artikel 40. Winst  

De nettowinst is het verschil tussen enerzijds het totaal van alle ontvangsten van de 

vereniging en anderzijds het totaal van alle rechtstreekse en onrechtstreekse kosten en 

lasten, waartoe de bedrijvigheid van de vereniging aanleiding heeft gegeven. 

Op de jaarlijkse winst wordt ten minste vijf per honderd afgenomen voor het vormen van 

het wettelijk reservefonds tot ten minste een tiende van het maatschappelijk kapitaal 

bereikt wordt. 

De overblijvende winst zal overgedragen worden naar de beschikbare reserve. 

De algemene vergadering heeft nochtans het recht, op voorstel van de raad van bestuur, 

na de voorafneming voor de wettelijke reserve, het saldo van de winst op de beschikbare 

reserve te storten of geheel of gedeeltelijk op het volgend boekjaar te boeken. 

Er worden geen dividenden uitgekeerd. 
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Artikel 41. Verlies (art. 457 decreet lokaal bestuur) 

Wanneer een boekjaar met verlies wordt afgesloten dan wordt dit verlies vereffend door 

middel van een terugneming op de beschikbare reserve.  Indien dit ontoereikend is wordt 

het verlies op het volgend boekjaar overgebracht. 

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 te beraadslagen en te beslissen 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 alle deelnemers en aan de toezichthoudende 

overheid wordt voorgelegd, samen met de oproepingsbrief en alle bijbehorende 

documenten waaruit de noodzaak van het saneringsplan blijkt. 

De algemene vergadering beslist onder de voorwaarden bepaald in artikel 427 van het 

decreet. Indien het saneringsplan niet of in onvoldoende mate wordt aanvaard, kan 

artikel 470 van het decreet worden toegepast. 

Artikel 42. – Leningen (art. 450 decreet lokaal bestuur) 

De dienstverlenende vereniging kan bij gemotiveerd besluit van de Raad van Bestuur 

leningen aangaan en giften of toelagen ontvangen. 

De algemene vergadering of de door haar daartoe gemachtigde raad van bestuur van de 

dienstverlenende of opdrachthoudende vereniging stelt de tarieven vast, met naleving 

van de wettelijk voorgeschreven formaliteiten. 

 

De dienstverlenende of de opdrachthoudende vereniging kan gemachtigd worden om in 

eigen naam en voor eigen rekening over te gaan tot de onteigeningen die noodzakelijk 

zijn voor de verwezenlijking van haar statutaire doelstellingen. 

TITEL VI. VERLENGING, ONTBINDING, VEREFFENING 

Artikel 43. – Verlenging termijn (art. 422-424 decreet lokaal bestuur) 

Na afloop van de statutair bepaalde duur kan de vereniging opeenvolgende keren 

verlengd worden voor een termijn die telkens niet langer mag zijn dan achttien jaar (cf. 

art. 6 statuten DVV Westhoek). 

Op verzoek van de gewone meerderheid van het totale aantal deelnemers en op 

voorwaarde dat dit verzoek gedragen wordt door een drie vierde meerderheid van het 

aantal deelnemende gemeenten, kan de laatste algemene vergadering die het verstrijken 

van de duur voorafgaat, tot de verlenging beslissen met een drie vierde meerderheid van 

het aantal stemmen. De daartoe strekkende gemeenteraadsbeslissingen worden bij het 

verslag van de algemene vergadering gevoegd en zijn gebaseerd op een onderzoek, in 

voorkomend geval op basis van een vergelijkend onderzoek als er zich verschillende 

beheersvormen reëel aanbieden. 

Uiterlijk negentig kalenderdagen voor de algemene vergadering die beslist over de 

verlenging wordt de agenda door de raad van bestuur aan alle deelnemers toegezonden. 
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De deelnemers die niet wensen te verlengen kunnen daartoe niet verplicht worden en 

houden op deel uit te maken van de vereniging 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. Artikel 425 vierde en 

vijfde lid van het decreet zijn op hen van toepassing.  

Deelnemers die nalaten over de verlenging te beslissen of hun beslissing mee te delen, 

worden geacht verder deel uit te maken van de vereniging.  

Indien de duur van de vereniging verstrijkt in de loop van het jaar waarin de 

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 verlengd. 

Artikel 44. Ontbinding (art. 425 decreet lokaal bestuur) 

Op verzoek van drie vierde van het aantal deelnemende gemeenten, en aan de hand van 

de daartoe strekkende gemeenteraadsbeslissingen, kan de algemene vergadering met 

een drie vierde meerderheid van het aantal stemmen tot de vervroegde ontbinding van 

de vereniging beslissen. 

Bij ontbinding krachtens het voorgaande lid of door het verstrijken van de statutair 

bepaalde duur die niet verlengd wordt, wijst de algemene vergadering die de ontbinding 

vaststelt, de vereffenaars aan op dezelfde wijze als bepaald is voor de bestuurders. Een 

beperkt college van vereffenaars kan samengesteld worden. Het totaal aantal leden van 

dat college bedraagt ten hoogste een derde van dat van de raad van bestuur. De 

meerderheid komt telkens toe aan de leden die op voordracht van de deelnemende 

gemeenten zijn benoemd.  . Alle andere organen vervallen op het ogenblik van de 

ontbinding.  

Het voltallige personeel van de vereniging wordt overgenomen, hetzij door de 

deelnemers, hetzij eventueel door de overnemers van de activiteit, in verhouding tot de 

kapitaalsinbreng of overeenkomstig de onderling bereikte akkoorden, en zonder dat de 

personeelsleden door deze plicht tot overname gebonden zijn. 

De nieuwe werkgever waarborgt de rechten die de vereniging op het ogenblik van haar 

ontbinding, hetzij statutair, hetzij contractueel voor de werknemers vastgesteld had. Het 

door een gemeente overgenomen personeel komt, met behoud van zijn geldelijk statuut, 

terecht in een overgangskader dat uitdovend is. 

De gemeenten hebben een recht van voorkeur bij de overname van de installaties die op 

hun grondgebied liggen. 
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REGISTER VAN DEELNEMERS MET OPGAVE VAN AANDELEN  

 

AANDEELHOUDERS A AANDELEN  

1. Gemeente Alveringem 80 

2. Gemeente De Panne 80 

3. Gemeente Diksmuide 80 

4. Gemeente Heuvelland 80 

5. Gemeente Houthulst 80 

6. Gemeente Ieper 80 

7. Gemeente Koekelare 80 

8. Gemeente Kortemark 80 

9. Gemeente Langemark-Poelkapelle 80 

10. Gemeente Lo-Reninge 80 

11. Gemeente Mesen 80 

12. Gemeente Nieuwpoort 80 

13. Gemeente Poperinge 80 

14. Gemeente Veurne 80 

15. Gemeente Vleteren 80 

16. Gemeente Zonnebeke 80 

AANDEELHOUDER B AANDELEN 

1. West-Vlaamse Intercommunale 80 

 

 

 


