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Het Vlaams Parlement heeft aangenomen en Wij, Regering, bekrachtigen hetgeen volgt :
Ontwerp van decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking

HOOFDSTUK I. — Algemene bepalingen

Artikel 1. Dit decreet regelt een gewestaangelegenheid.

Art. 2. § 1. De hierna volgende bepalingen gelden voor alle samenwerkingsverbanden van gemeenten waarvan
het gehele ambtsgebied binnen de grenzen van het Vlaamse Gewest valt.

§ 2. In dit decreet wordt verstaan onder :

1° toezichthoudende overheid : de commissaris van de regering, bedoeld in artikel 71;

2° het decreet van 28 april 1993 : het decreet van 28 april 1993 houdende regeling, voor het Vlaamse Gewest, van
het administratief toezicht op de gemeenten.

Art. 3. Met het oog op de gemeenschappelijke behartiging van doelstellingen van gemeentelijk belang kunnen
twee of meer gemeenten, onder de voorwaarden bepaald in dit decreet, samenwerkingsverbanden tot stand brengen
met of zonder rechtspersoonlijkheid, met of zonder beheersoverdracht.

Art. 4. Overeenkomstig de terzake geldende conventies en internationale overeenkomsten, kunnen de gemeenten
en de door hen krachtens dit decreet gevormde samenwerkingsverbanden deelnemen in rechtspersonen van publiek
recht die ingevolge deze deelneming de staatsgrenzen overschrijden, ongeacht het rechtsstelsel waaraan deze
rechtspersonen onderworpen zijn.

Rechtspersonen, onderworpen aan een buitenlands rechtsstelsel, kunnen deelnemen in een samenwerkingsver-
band overeenkomstig dit decreet indien zij daartoe door hun eigen recht gemachtigd zijn.

Art. 5. Voor de berekening van alle termijnen vormt de dag die volgt op die van de ontvangst van het document
de aanvangsdatum.

HOOFDSTUK II. — Samenwerkingsverbanden zonder rechtspersoonlijkheid

Art. 6. Twee of meer gemeenten kunnen een samenwerkingsverband zonder rechtspersoonlijkheid vormen om,
zonder beheersoverdracht, een welbepaald project van gemeentelijk belang te verwezenlijken. Onverminderd
andersluidende decretale bepalingen kunnen andere rechtspersonen van publiek recht en privaat recht hieraan
deelnemen.

Deze samenwerkingsverbanden heten interlokale verenigingen en ze voegen deze term steeds toe aan hun naam.

Art. 7. Het samenwerkingsverband is gegrond op een overeenkomst met statutaire draagkracht die bepalingen
bevat omtrent de duurtijd en de eventuele verlenging, de opzegmogelijkheid, de eventuele inbreng van de deelnemers
en de wijze waarop deze inbreng wordt beheerd, de interne organisatie, de wederzijdse rechten en verplichtingen en
de financiële repercussies, de informatieverstrekking aan de deelnemers en de jaarlijkse evaluatie door de
gemeenteraden, de opmaak van de rekeningen en de bestemming van het resultaat, de financiële controle, de
vereffening.

Art. 8. De overeenkomst kan bepalen dat een van de deelnemende gemeenten aangesteld wordt als beherende
gemeente waar de zetel gevestigd wordt en die de interlokale vereniging vertegenwoordigt. De beherende gemeente
kan eigen personeel inzetten ten behoeve van het samenwerkingsverband overeenkomstig de voorwaarden, bepaald
in de overeenkomst en onder voorbehoud dat de rechten van dit personeel geëerbiedigd worden.

Art. 9. Een beheerscomité dat samengesteld is uit minstens één afgevaardigde van elke deelnemer, voor de
gemeenten aangewezen onder de gemeenteraadsleden, de burgemeester of de schepenen, overlegt over de wijze
waarop de overeenkomst wordt uitgevoerd. Het formuleert waar nodig adviezen ten behoeve van de beherende
gemeente, stelt de rekeningen van de interlokale vereniging vast en legt ze ter goedkeuring voor aan de raden van de
deelnemende gemeenten, waarvan de gewone meerderheid de goedkeuring verleent.

De organisatie van zijn werkzaamheden legt het beheerscomité vast in een huishoudelijk reglement dat gevoegd
wordt bij de overeenkomst zonder er deel van uit te maken.

Uitgezonderd de personen die het ambt van burgemeester of schepen waarnemen, ontvangen de leden van het
beheerscomité per bijgewoonde vergadering een presentiegeld dat gelijk is aan het hoogste bedrag dat uitkeerbaar is
aan een gemeenteraadslid voor een gemeenteraadszitting in een van de deelnemende gemeenten.

HOOFDSTUK III. — Samenwerkingsverbanden met rechtspersoonlijkheid

Afdeling 1. — Principes

Art. 10. Twee of meer gemeenten kunnen een samenwerkingsverband met rechtspersoonlijkheid tot stand
brengen om doelstellingen te verwezenlijken die behoren tot een of meer inhoudelijk samenhangende beleidsdomei-
nen. Onverminderd andersluidende decretale bepalingen kunnen hieraan naast gemeenten en provincies uitsluitend
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deelnemen autonome gemeentebedrijven, openbare centra voor maatschappelijk welzijn en hun verenigingen, in
zoverre die uitsluitend uit openbare rechtspersonen bestaan, en andere samenwerkingsverbanden, opgericht volgens
de bepalingen van dit decreet.

De zetel van het samenwerkingsverband met rechtspersoonlijkheid is steeds gevestigd op het grondgebied van een
deelnemende gemeente in een gebouw dat hemzelf of een deelnemende gemeente toebehoort.

Art. 11. Het samenwerkingsverband met rechtspersoonlijkheid is een publiekrechtelijke rechtspersoon met een
rechtsvorm waarvan de kenmerken vastgesteld zijn krachtens de bepalingen van dit decreet.

Ongeacht haar doelstellingen hebben haar verbintenissen geen handelskarakter.

Voor al wat niet uitdrukkelijk geregeld is door dit decreet, zijn op het samenwerkingsverband met rechtspersoon-
lijkheid de bepalingen van toepassing van het wetboek voor de vennootschappen die gelden voor de vennootschaps-
vorm van de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Art. 12. § 1. De gemeenten beslissen over de beheersoverdracht overeenkomstig de statuten van het samenwer-
kingsverband.

Onder beheersoverdracht wordt verstaan het toevertrouwen door de deelnemende gemeenten aan het
samenwerkingsverband van de uitvoering van door hen genomen beslissingen in het kader van zijn doelstellingen, in
die zin dat de deelnemende gemeenten zich het recht ontzeggen zelfstandig of samen met derden dezelfde opdracht
uit te voeren.

§ 2. Er bestaan drie vormen van een samenwerkingsverband met rechtspersoonlijkheid :

1° projectvereniging : een samenwerkingsverband zonder beheersoverdracht dat tot doel heeft een duidelijk
omschreven project te plannen, uit te voeren en te controleren;

2° dienstverlenende vereniging : een samenwerkingsverband zonder beheersoverdracht dat tot doel heeft een
duidelijk omschreven ondersteunende dienst te verlenen aan de deelnemende gemeenten, eventueel voor
verschillende beleidsdomeinen;

3° opdrachthoudende vereniging : een samenwerkingsverband met beheersoverdracht waaraan de deelnemende
gemeenten de uitvoering van een of meer duidelijk omschreven bevoegdheden met betrekking tot een of meer
functioneel samenhangende beleidsdomeinen toevertrouwen.

Afdeling 2. — Projectvereniging

Art. 13. De projectvereniging wordt opgericht voor een periode van ten hoogste zes jaar ingevolge daartoe
strekkende gemeenteraadsbeslissingen die genomen worden binnen een tijdsbestek van twee maanden.

Tijdens de bij de oprichting van een projectvereniging vastgestelde duur, is geen uittreding mogelijk.

De projectvereniging kan opeenvolgende keren verlengd worden voor een termijn die telkens niet langer mag zijn
dan zes jaar, ingevolge de voor het verstrijken van de termijn door de deelnemende gemeenten genomen beslissingen
ten gunste van de verlenging. Bij gebrek aan instemming van alle betrokken gemeenten of bij het uitblijven van een of
meer beslissingen, wordt de projectvereniging ontbonden. De statuten bepalen de wijze van vereffening.

Projectverenigingen kunnen niet worden opgericht in de loop van het jaar waarin verkiezingen voor een algehele
vernieuwing van de gemeenteraden worden georganiseerd.

Art. 14. De projectvereniging wordt opgericht bij akte, verleden voor de burgemeester van de gemeente waar de
zetel gevestigd wordt. Onverminderd de wettelijke bepalingen met betrekking tot de inbreng van onroerende goederen
verkrijgt de oprichtingsakte geldigheid op de datum van haar dagtekening door de ondertekening van alle aan de
oprichting deelnemende gemeenten en andere rechtspersonen.

De oprichtingsakte omvat de statuten en wordt binnen een termijn van dertig kalenderdagen na haar dagtekening
ter informatie aan de toezichthoudende overheid voorgelegd. De oprichtingsakte wordt integraal bekendgemaakt in de
bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en wordt ter inzage van eenieder terzelfder tijd neergelegd in de zetel van de
projectvereniging.

Art. 15. De wijzigingen in de statuten en de aanvaarding van toetreding behoeven de instemming van de
deelnemende gemeenten, overeenkomstig de procedure die in de statuten is bepaald.

Art. 16. De projectvereniging beschikt uitsluitend over een raad van bestuur.

De deelnemers benoemen rechtstreeks de leden van de raad van bestuur. Voor de gemeenten kunnen uitsluitend
gemeenteraadsleden, burgemeesters of schepenen dit mandaat vervullen.

Het voorzitterschap wordt steeds toevertrouwd aan een door een gemeente aangewezen bestuurder.

De raad van bestuur, waarin alle deelnemende gemeenten vertegenwoordigd zijn en waarin iedere bestuurder
beschikt over één stem, heeft uitsluitend de bevoegdheid tot het nemen van beslissingen die hun expliciet door de
deelnemers zijn opgedragen. De raad van bestuur is in elk geval bevoegd voor het personeelsbeleid.

Aan de vergaderingen van de raad van bestuur wordt deelgenomen door een door iedere aangesloten gemeente
aangeduide afgevaardigde, als lid met raadgevende stem. Deze afgevaardigden zijn steeds raadsleden in de betrokken
gemeenten, verkozen op een lijst waarvan geen enkele verkozene deel uitmaakt van het college van burgemeester en
schepenen of aangesteld is als voorzitter van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn.

De werkingsmodaliteiten van de raad van bestuur worden vastgesteld in een bij de statuten gevoegd huishoudelijk
reglement dat gewijzigd kan worden bij eenvoudige beslissing van de raad van bestuur. De afgevaardigden bedoeld
in het vorige lid van dit artikel, tellen niet mee voor de berekening van een eventueel aanwezigheidsquorum.

De controletaak op de financiële toestand wordt toevertrouwd aan een accountant benoemd door de raad van
bestuur.

De raad van bestuur stelt de jaarrekeningen vast en legt ze, samen met een activiteitenverslag en het verslag van
de accountant, voor aan de deelnemers die hun goedkeuring verlenen overeenkomstig de procedure bepaald in de
statuten.

Art. 17. Onverminderd andere wettelijke of decretale bepalingen die van toepassing zijn op de bestuurders,
bestaat er onverenigbaarheid tussen hun mandaat enerzijds en de ambten, functies of mandaten opgesomd in artikel 48
van dit decreet.
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De bestuurders zijn niet persoonlijk gebonden door de verbintenissen van de projectvereniging. Zij zijn
overeenkomstig het gemeen recht verantwoordelijk voor de vervulling van de hun opgedragen taak en aansprakelijk
zonder hoofdelijkheid voor de tekortkomingen in de normale uitoefening van hun bestuur.

Op de bestuurders zijn de onverenigbaarheden van toepassing bepaald in artikel 51 van dit decreet.

Art. 18. 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 en desgevallend van de
provincieraadsleden van de aangesloten provincies op de griffie van het provinciehuis, onverminderd de decretale
bepalingen inzake de openbaarheid van bestuur.

Art. 19. De duur en de wijze van beëindiging van het mandaat van bestuurder worden statutair bepaald. Alle
bestuurders zijn van rechtswege ontslagnemend bij verlies van hun openbaar mandaat, uitgezonderd in geval van
algehele vernieuwing van de gemeenteraden en provincieraden. In voorkomend geval duiden de deelnemende
gemeenten en provincies in de loop van de maand januari volgend op het jaar van de verkiezingen tot algehele
vernieuwing van de gemeenteraden, de nieuwe bestuurders aan. Zij treden aan op 1 februari daaropvolgend. De
gebeurlijke aanduiding van bestuurders door de andere deelnemers gebeurt dan in de loop van de maand volgend op
de installatie van hun eigen raden.

Art. 20. Om geldig te beraadslagen en te beslissen is een aanwezigheidsquorum vastgesteld op de gewone
meerderheid van het aantal bestuurders, zowel in het geheel als in de groep van de door de gemeenten benoemde
bestuurders. Van dit aanwezigheidsquorum kan statutair worden afgeweken voor een tweede vergadering die volgt op
een onvoldoende samengestelde eerdere vergadering, en voorzover het gaat om punten die voor de tweede maal op
de agenda voorkomen.

Deze bepaling geldt niet voor de voorstellen tot statutenwijziging en aanvaarding van toetredingen.

De voor de beslissingen vereiste meerderheid is steeds de gewone meerderheid die bereikt moet worden zowel in
het geheel als in de groep van de door de gemeenten benoemde bestuurders.

Art. 21. De leden van de raad van bestuur kunnen per bijgewoonde vergadering een presentiegeld ontvangen dat
ten hoogste gelijk is aan het hoogste bedrag dat uitkeerbaar is aan een gemeenteraadslid voor een gemeenteraadszitting
in één van de deelnemende gemeenten.

Art. 22. Er is geen verplichting tot de vorming van een maatschappelijk kapitaal.

Indien dit wel statutair is vastgelegd, wordt het vast kapitaal bij de oprichting door de deelnemers volledig in
speciën volstort.

De deelneming van één of meer provincies samen mag niet meer bedragen dan 20 % van het totale maatschappelijk
kapitaal.

Het kapitaal wordt niet geı̈ndexeerd en wordt vertegenwoordigd door aandelen waarvan de waarde en de rechten
statutair zijn bepaald.

Immateriële inbrengen ter vertegenwoordiging van vermogensbestanddelen die niet naar economische maatsta-
ven kunnen worden gewaardeerd, en inbrengen in natura, worden gewaardeerd op grond van een verslag van de
accountant en worden vertegenwoordigd door respectievelijk winstbewijzen en aandelen waarvan de waarde en de
rechten statutair zijn bepaald.

De deelnemers kunnen uitsluitend worden vergoed voor hun inbreng en zijn slechts aansprakelijk ten belope van
hun inbreng.

Aan de statuten wordt een register gehecht waarop iedere deelnemer is vermeld met aanduiding van de aandelen
en winstbewijzen die hem zijn toegekend.

Art. 23. De boekhouding wordt gevoerd overeenkomstig de wetgeving op de boekhouding van de ondernemin-
gen en met naleving van de richtlijnen die de overheid uitvaardigt met betrekking tot de boekhoudkundige
verrichtingen.

De jaarrekeningen worden na hun goedkeuring overeenkomstig de procedure, bepaald in de statuten, door
toedoen van de raad van bestuur neergelegd bij Nationale Bank van België.

Art. 24. De projectvereniging kan door de Vlaamse regering gemachtigd worden om in eigen naam en voor eigen
rekening tot onteigening over te gaan.

Afdeling 3. — Dienstverlenende en opdrachthoudende verenigingen

Subafdeling 1. — Voorbereidende fase

Art. 25. De gemeenten die de oprichting van een dienstverlenende of een opdrachthoudende vereniging
overwegen, beslissen via hun gemeenteraad vooraf een overlegorgaan op te richten om de samenwerkingsmogelijk-
heden en -voorwaarden te bestuderen voor één of meer welbepaalde beleidsdomeinen. Terzelfder tijd wijzen ze een lid
van het college van burgemeester en schepenen aan die zitting zal hebben in het overlegorgaan en leggen ze eventueel
een begrotingskrediet vast om de voorbereidende fase te financieren.

Uitsluitend gemeenten maken deel uit van het overlegorgaan. Dat overlegorgaan bezit geen rechtspersoonlijkheid
en kan geen verbintenissen aangaan ten laste van de op te richten dienstverlenende of opdrachthoudende vereniging.

De openbare centra voor maatschappelijk welzijn en de provincies kunnen een door hun respectieve raden
aangewezen waarnemer de vergaderingen van het overlegorgaan laten bijwonen, indien de doelstelling mede tot hun
belangensfeer behoort.

Art. 26. Het overlegorgaan organiseert autonoom zijn werkzaamheden.

Behoudens wat bepaald is in artikel 31 van dit decreet beschikt het overlegorgaan over een periode van maximaal
één jaar, ingaand op zijn installatievergadering, om zijn studieopdracht te vervullen.

Indien het resultaat van de studieopdracht positief is ten opzichte van de mogelijke oprichting van een
dienstverlenende of opdrachthoudende vereniging, stelt het overlegorgaan aan de deelnemende gemeenten een bundel
ter beschikking waarin de volgende documenten opgenomen zijn :

— een grondige motiveringsnota;
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— een bestuursplan met een omschrijving van de maatschappelijke opdrachten en de daaraan verbonden wijze
van dienstverlening, en met een beschrijving van de bestuurlijke organisatie van de dienstverlenende of
opdrachthoudende vereniging;

— een ondernemingsplan voor een periode van zes jaar, met een omschrijving van de bedrijfsopdrachten, de
financiële structuur en de in te zetten middelen, en de controlemogelijkheden op de uitvoering;

— een ontwerp van statuten.

Deze documenten vormen de basis van de uitwerking van het samenwerkingsconcept.

Art. 27. De gemeenten zijn niet gebonden door hun deelneming in het overlegorgaan. Ze spreken zich uit over de
documenten die hun worden voorgelegd. Ofwel beslissen ze af te zien van deelneming aan de eventuele oprichting van
een dienstverlenende of opdrachthoudende vereniging, ofwel gaan ze akkoord met het voorstel, al of niet op
voorwaarde dat wijzigingen aan dat voorstel worden aangebracht.

De beslissingen van de gemeenten worden voorgelegd aan het overlegorgaan, dat daarover in consensus beslist.
De vertegenwoordigers van de afhakende gemeenten nemen niet deel aan deze besluitvorming.

Het definitieve voorstel wordt aan de overblijvende gemeenten voorgelegd. De gemeenten kunnen het voorstel
enkel goedkeuren of afkeuren.

De gemeenteraadsbeslissingen houdende de oprichting van een overlegorgaan en betreffende de voorstellen van
het overlegorgaan worden ter informatie meegedeeld aan de toezichthoudende overheid.

Subafdeling 2. — Oprichting, toetreding, duur, verlenging, ontbinding

Art. 28. De gemeenten die krachtens artikel 27 van dit decreet hun instemming hebben betuigd met het definitieve
voorstel van het overlegorgaan kunnen, zonder daartoe verplicht te zijn, uiterlijk binnen drie maanden die volgen op
de laatste beslissing tot goedkeuring, en rekening houdend met wat bepaald is in artikel 31 van dit decreet, een
dienstverlenende of opdrachthoudende vereniging oprichten.

Het oprichtingsdossier omvat alle daartoe strekkende gemeenteraadsbeslissingen, evenals de bijbehorende
documenten waaronder het bestuursplan en het ondernemingsplan; het wordt gevoegd bij de oprichtingsakte.

Art. 29. Onverminderd het bepaalde in artikel 4, tweede lid, en onverminderd andersluidende decretale
bepalingen, kunnen aan een dienstverlenende of opdrachthoudende vereniging uitsluitend gemeenten en andere
openbare besturen zoals bepaald in artikel 10 van dit decreet deelnemen.

Indien aan de oprichting van de dienstverlenende of opdrachthoudende vereniging wordt deelgenomen door een
of meer in het voorgaande lid bedoelde andere openbare besturen, omvat het oprichtingsdossier de beslissing van het
orgaan dat daartoe bevoegd is. Voor een deelnemende dienstverlenende of opdrachthoudende vereniging is dat steeds
de algemene vergadering. Voor een deelnemende projectvereniging is dat de raad van bestuur. Voor de provincies en
openbare centra voor maatschappelijk welzijn zijn dat hun respectieve raden.

Art. 30. De oprichting van de dienstverlenende of opdrachthoudende vereniging geschiedt bij akte, verleden voor
de burgemeester van de gemeente waar de zetel gevestigd wordt. Onverminderd de wettelijke bepalingen met
betrekking tot de inbreng van onroerende goederen, en het administratief goedkeuringstoezicht, verkrijgt de
oprichtingsakte geldigheid op de datum van haar dagtekening door de ondertekening door de vertegenwoordigers van
alle aan de oprichting deelnemende gemeenten en andere rechtspersonen. Ingevolge deze oprichting wordt het
overlegorgaan ambtshalve ontbonden.

De oprichtingsakte omvat de statuten en alle eventuele bijlagen en wordt binnen een termijn van dertig
kalenderdagen na haar dagtekening aan de toezichthoudende overheid voorgelegd. Ze wordt goedgekeurd door de
Vlaamse regering binnen een termijn van zestig kalenderdagen na haar ontvangst door de toezichthoudende overheid.
Verstrijkt deze termijn zonder dat de Vlaamse regering een beslissing heeft genomen en verstuurd aan alle betrokken
gemeenteoverheden, dan wordt de goedkeuring geacht te zijn verleend.

De goedgekeurde oprichtingsakte wordt integraal bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en
wordt, samen met het volledige oprichtingsdossier, ter inzage van eenieder gelijktijdig neergelegd in de zetel van de
dienstverlenende of opdrachthoudende vereniging en bij de toezichthoudende overheid. Afschriften van de
oprichtingsakte liggen ter inzage op de secretarie in de gemeentehuizen van alle deelnemende gemeenten.

Art. 31. De dienstverlenende of opdrachthoudende verenigingen kunnen niet worden opgericht in de loop van
het jaar waarin verkiezingen voor een algehele vernieuwing van de gemeenteraden worden georganiseerd. De
oprichting vindt in voorkomend geval plaats in de loop van de zes daaropvolgende maanden en het overlegorgaan
blijft zolang in functie. Zijn leden verliezen van rechtswege hun mandaat en hun vervangers worden aangewezen op
de eerste raadszitting die volgt op de installatievergadering van de nieuwe gemeenteraad.

Art. 32. De toetreding van een gemeente of van een provincie tot of de uitbreiding van hun aansluiting bij een
dienstverlenende of opdrachthoudende vereniging, is afhankelijk van een daartoe strekkende beslissing van de
gemeenteraad of de provincieraad op basis van een onderzoek, eventueel vergelijkend in de mate dat er zich
verschillende beheersvormen reëel aanbieden.

De toetredingsbeslissing van een dienstverlenende of opdrachthoudende vereniging wordt genomen door de
algemene vergadering. De toetredingsbeslissing van een projectvereniging wordt genomen door de raad van bestuur.

Alle toetredingen worden aanvaard door de algemene vergadering van de dienstverlenende of opdrachthoudende
vereniging.

Art. 33. De verbodsbepaling van artikel 31 van dit decreet inzake de periode van oprichting van een
dienstverlenende of opdrachthoudende vereniging geldt voor iedere toetredingsbeslissing op grond van het
voorgaande artikel.

Aan een toetreding of uitbreiding van aansluiting kan geen terugwerkende kracht worden verleend.

Art. 34. Tijdens de bij de oprichting van een dienstverlenende of opdrachthoudende vereniging vastgestelde duur
die, behoudens wat bepaald is in artikel 36 van dit decreet, achttien jaar niet mag overschrijden, is geen uittreding
mogelijk.

Een deelnemer kan door de algemene vergadering worden uitgesloten op de wijze die wordt bepaald in de
statuten wegens behoorlijk vastgestelde niet-naleving der verbintenissen ten opzichte van de dienstverlenende of
opdrachthoudende vereniging.
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Art. 35. Na afloop van de statutair bepaalde duur kan de dienstverlenende of opdrachthoudende vereniging
opeenvolgende keren verlengd worden voor een termijn die telkens niet langer mag zijn dan achttien jaar.

Op verzoek van de gewone meerderheid van het totale aantal deelnemers en op voorwaarde dat dit verzoek
gedragen wordt door een drievierde meerderheid van het aantal deelnemende gemeenten, kan de laatste algemene
vergadering die het verstrijken van de duur voorafgaat, tot de verlenging beslissen met een drievierde meerderheid van
het aantal stemmen. De daartoe strekkende gemeenteraadsbeslissingen worden bij het verslag van de algemene
vergadering gevoegd en zijn gebaseerd op een onderzoek, eventueel vergelijkend in de mate 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.

De deelnemers die niet wensen te verlengen kunnen daartoe niet verplicht worden en houden op deel uit te maken
van de dienstverlenende of opdrachthoudende 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. De voorlaatste en de laatste leden van artikel 37 van dit
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 dienstverlenende of opdrachthoudende vereniging.

Art. 36. Indien de duur van een dienstverlenende of opdrachthoudende 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.

Art. 37. Op verzoek van drievierde van het aantal deelnemende gemeenten, en aan de hand van de daartoe
strekkende gemeenteraadsbeslissingen, kan de algemene vergadering met een drievierde meerderheid van het aantal
stemmen tot de vervroegde ontbinding van een dienstverlenende of opdrachthoudende 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 op dezelfde wijze als
een directiecomité. Alle andere organen vervallen op het ogenblik van de ontbinding.

Het voltallige personeel van de dienstverlenende of opdrachthoudende vereniging wordt overgenomen, hetzij
door de 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
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 geen invloed heeft op de personeelsformatie en
uitdovend is.

De gemeenten hebben een recht van voorkeur op overneming van de op hun grondgebied gelegen installaties
tegen boekwaarde.

Subafdeling 3. — Statuten en statutenwijzigingen

Art. 38. De statuten van de dienstverlenende of opdrachthoudende verenigingen vermelden ten minste :

1. de naam en eventueel de afkorting;

2. de maatschappelijke doelstellingen, die duidelijk en beperkend omschreven zijn;

3. de maatschappelijke zetel;

4. de duur en de wijze van verlenging;

5. de nauwkeurige aanduiding van de deelnemers, hun inbreng en hun verbintenissen en eventueel het vast
kapitaal;

6. de samenstelling, de vergaderwijze en de bevoegdheden van alle organen van de dienstverlenende of
opdrachthoudende vereniging;

7. de wijze waarop de rekeningen werden opgemaakt en het resultaat werd verdeeld;

8. de wijze van toetreding, ontbinding en vereffening;

9. de wijze van uitsluiting van een deelnemer;

10. de wijze en periodiciteit van noodzakelijke informatiedoorstroming tussen de organen van de dienstverle-
nende of opdrachthoudende vereniging onderling, naar de deelnemers en eventueel naar belanghebbende
derden toe.

Art. 39. De wijzigingen in de statuten en in de bijlagen worden artikelsgewijs aangebracht door de algemene
vergadering met een drievierde 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 statutenwijzigingen moet beoordelen,
wordt een door de raad van bestuur opgesteld ontwerp aan alle deelnemers voorgelegd. De beslissingen terzake van
hun raden die de oorspronkelijke statuten hebben goedgekeurd, bepalen het mandaat van de respectieve
vertegenwoordigers op de algemene vergadering en worden bij het verslag 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 vertegenwoordiger op de algemene vergadering.

Art. 40. 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.
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De wijzigingen worden goedgekeurd door de Vlaamse regering binnen een termijn van negentig kalenderdagen
na de ontvangst van het verslag door de toezichthoudende overheid. Verstrijkt deze termijn zonder dat de Vlaamse
regering een beslissing heeft genomen en verstuurd aan de dienstverlenende of opdrachthoudende vereniging, dan
wordt de goedkeuring geacht te zijn verleend.

Art. 41. 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 dienstverlenende of
opdrachthoudende vereniging, bij de toezichthoudende overheid en in de gemeentehuizen van elke deelnemende
gemeente, evenals in de provinciehuizen van de deelnemende provincies, binnen een termijn van dertig kalenderdagen
na de ontvangst door de dienstverlenende of opdrachthoudende vereniging van het goedkeuringsbesluit of na het
verstrijken van de termijn, bedoeld in de laatste zin van artikel 40 van dit decreet.

Art. 42. De statutenwijzigingen zijn slechts uitvoerbaar nadat ze zijn goedgekeurd bij besluit van de Vlaamse
regering of door het verstrijken van de termijn voor goedkeuring. Er kan geen terugwerkende kracht aan verbonden
worden die verder reikt dan de eerste januari van het boekjaar waarin de algemene vergadering de wijzigingen heeft
aangebracht.

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.

Subafdeling 4. — Structuur

Art. 43. De dienstverlenende en de opdrachthoudende vereniging beschikken ten minste over een algemene
vergadering en een raad van bestuur.

Art. 44. De algemene vergadering is samengesteld uit de vertegenwoordigers van de deelnemers. Voor de
gemeenten worden zij rechtstreeks aangewezen door de gemeenteraden uit hun leden, en voor de overige deelnemers
door de organen die, krachtens de wettelijke, reglementaire of statutaire bepalingen, bevoegd zijn tot deelneming of
toetreding te beslissen.

Het aantal leden dat elke gemeente kan afvaardigen om te zetelen in de algemene vergadering wordt bepaald door
twee criteria : de bevolkingscijfers en de kapitaalinbreng. De verdeelsleutel tussen beide criteria wordt statutair
bepaald.

De benoemingsprocedure met de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger wordt herhaald voor
elke algemene vergadering.

Behoudens andersluidende bepalingen in dit decreet, wordt de door de raad van bestuur vastgestelde agenda van
de algemene vergadering uiterlijk dertig kalenderdagen voor haar zitting, aan alle deelnemers verstuurd. De zittingen
van de algemene vergadering zijn openbaar.

Het aantal stemmen waarover iedere deelnemer in de algemene vergadering beschikt wordt statutair bepaald, met
dien verstande dat de deelnemende gemeenten steeds over de meerderheid van de stemmen beschikken en dat geen
deelnemer kan beschikken over een aantal stemmen dat hoger ligt dan de helft van het totale aantal statutair bepaalde
stemmen. In de statuten kunnen bepalingen ter bescherming van minderheden worden opgenomen.

Afgezien van de jaarvergadering waarvan sprake is in artikel 65, tweede lid, van dit decreet, 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 deze vergadering.

Art. 45. Voor de toepassing van dit decreet worden de autonome gemeentebedrijven gelijkgesteld met de
gemeenten wanneer het gaat om de hoedanigheid, de onverenigbaarheden en de informatieplicht van de door hen te
benoemen of voor te dragen mandatarissen, de aanwezigheids- en stemmingsvereisten en het voorzitterschap van de
verschillende organen.

Art. 46. In de dienstverlenende en opdrachthoudende verenigingen benoemt de algemene vergadering de leden
van de raad van bestuur, op voordracht van de deelnemers. Indien de gemeenteraad kandidaat-bestuurders voordraagt
die geen lid zijn van de gemeenteraad of van de districtsraad, maar van wie de deskundigheid met betrekking tot de
statutair bepaalde doelstellingen manifest aantoonbaar is, wordt deze voordracht uitdrukkelijk gemotiveerd. In dat
geval is de onverenigbaarheid van het mandaat van bestuurder met de functie van werknemer van een aangesloten
bestuur, voorzien in artikel 48 van dit decreet, niet van toepassing.

De benoeming van de bestuurders gebeurt bij geheime stemming.

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. Deze
bepaling geldt niet voor de aangesloten privaatrechtelijke rechtspersonen zolang zij overeenkomstig artikel 80 van dit
decreet deel kunnen blijven uitmaken van de vereniging.

Art. 47. De samenstelling van de raad van bestuur wordt in iedere dienstverlenende of opdrachthoudende
vereniging statutair geregeld, met precieze aanduiding van het aantal leden, benoemd zoals bepaald in het voorgaande
artikel.

Het aantal bestuurders dat op voordracht van de andere deelnemers werd benoemd, mag nooit meer bedragen dan
een vierde van het aantal op voordracht van de aangesloten gemeenten benoemde bestuurders.

Iedere bestuurder die op die manier is benoemd, beschikt over één stem.

De bestuurders, benoemd op voordracht van de gemeenten, kunnen zich laten bijstaan door deskundigen die na
gezamenlijk overleg worden voorgedragen door de gemeente waar de zetel gevestigd is, en worden benoemd door de
gemeentelijke vertegenwoordigers op de algemene vergadering. De deskundigen maken geen deel uit van de raad van
bestuur, maar ze kunnen de vergaderingen van alle organen bijwonen en alle documenten opvragen.

Hun vergoeding valt ten laste van de dienstverlenende of opdrachthoudende vereniging.
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Art. 48. Onverminderd andere wettelijke of decretale bepalingen die van toepassing zijn op de mandaten in een
dienstverlenende of opdrachthoudende vereniging, bestaat er een onverenigbaarheid tussen het mandaat van
bestuurder en de volgende ambten, functies of mandaten :

— lid van een regering, zowel op federaal niveau als op niveau van de gewesten en gemeenschappen;

— lid van een wetgevende vergadering, zowel op federaal niveau als op niveau van de gewesten en
gemeenschappen;

— lid van het Europees Parlement en van de Europese Commissie;

— provinciegouverneur of adjunct van de gouverneur van Vlaams-Brabant;

— arrondissementscommissaris of adjunct-arrondissementscommissaris;

— provinciegriffier;

— lid van een bestuurs- of controleorgaan in of werknemer van een privaatrechtelijke rechtspersoon die
activiteiten uitoefent in dezelfde beleidsdomeinen als de dienstverlenende of opdrachthoudende vereniging;

— behoudens wat bepaald is in artikel 46, tweede lid, van dit decreet, werknemer van een aangesloten openbaar
bestuur, of van een administratie die is belast met hetzij de uitoefening van het gewoon toezicht op de lokale
besturen, hetzij de uitoefening van een specifiek toezicht op grond van de doelstellingen van de
dienstverlenende of opdrachthoudende vereniging.

Een gemeente kan geen kandidaat voordragen of benoemen die werknemer is van een niet-gemeentelijk
deelnemer of er een mandaat waarneemt. Een niet-gemeentelijk deelnemer kan geen kandidaat voordragen of
benoemen die lid is van een gemeenteraad.

Art. 49. De raad van bestuur waaraan beslissingsrecht is toegekend, is bevoegd voor alles wat niet uitdrukkelijk
overeenkomstig dit decreet of krachtens de statuten voorbehouden is aan de algemene vergadering.

De raad van bestuur vertegenwoordigt de dienstverlenende of opdrachthoudende vereniging jegens derden en in
rechte als eiser of als verweerder.

Art. 50. De bestuurders zijn niet persoonlijk gebonden door de verbintenissen van de dienstverlenende of
opdrachthoudende vereniging. 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 in
de normale uitoefening van hun bestuur.

Art. 51. Ten aanzien van de bestuurders zijn een aantal onverenigbaarheden bepaald.

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 de voordracht
van kandidaten, benoemingen, afzettingen en schorsingen;

2° rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen aan overeenkomsten die met de dienstverlenende of opdrachthou-
dende vereniging zijn gesloten;

3° als advocaat, notaris of zaakwaarnemer optreden in rechtsgedingen tegen de dienstverlenende of opdracht-
houdende vereniging. Het is hem verboden, in dezelfde hoedanigheid ten behoeve van de dienstverlenende
of opdrachthoudende 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.

Art. 52. 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 en van de provincieraadsleden
op de griffie van de provinciehuizen van de aangesloten provincies, onverminderd de decretale bepalingen inzake de
openbaarheid van bestuur.

Aan de vergaderingen van de raad van bestuur wordt deelgenomen door ten hoogste vijf rechtstreeks door
verschillende gemeenten aangeduide afgevaardigden die lid zijn met raadgevende stem. De statuten vermelden de
criteria die bepalend zijn voor de wijze van aanduiding van deze afgevaardigden, die steeds raadsleden zijn die in de
betrokken gemeenten verkozen zijn 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.

Art. 53. De op voordracht van de deelnemende gemeenten en provincies benoemde bestuurders brengen
minstens tweemaal per jaar tijdens een openbare vergadering van de gemeenteraad of van de provincieraad die hen
heeft voorgedragen, verslag uit over de uitoefening van hun mandaat en verstrekken toelichting bij het beleid van de
dienstverlenende of opdrachthoudende vereniging.

In de gemeenten en de provincies die geen bestuurder hebben voorgedragen of waarvan de voorgedragen
kandidaat niet is benoemd, wordt in dezelfde omstandigheden de toelichting verstrekt door de voorzitter van de raad
van bestuur of de door de voorzitter daartoe gedelegeerde bestuurder.

Art. 54. Het dagelijks bestuur kan door de raad van bestuur statutair worden toevertrouwd aan een directiecomité
dat de leden uit zijn midden benoemt en dat tevens belast is met de voorbereiding van de vergaderingen van de raad
van bestuur.

Het totale aantal leden van het directiecomité in elke dienstverlenende of opdrachthoudende vereniging bedraagt
ten hoogste één 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.

Ieder lid van het directiecomité heeft één stem.

Een of meer leden van het leidinggevend personeel van de dienstverlenende of opdrachthoudende vereniging
kunnen met raadgevende stem zitting hebben in het directiecomité. Hun mandaat beı̈nvloedt het toegestane aantal
leden niet.

Op de zittingen en notulen van het directiecomité is artikel 52, eerste lid van dit decreet, van toepassing.
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Art. 55. Er zijn geen andere bestuursorganen met beslissingsbevoegdheid dan de in de voorgaande artikelen
bepaalde organen.

In elke dienstverlenende of opdrachthoudende vereniging kunnen adviescomités worden opgericht, indien de
doelstellingen meervoudig zijn, indien niet aan alle aangesloten gemeenten het recht is toegekend kandidaat-
bestuurders voor te dragen, of indien de geografische spreiding het verantwoordt.

De leden van de adviescomités worden benoemd door de algemene vergadering op voordracht van de deelnemers.

In elk geval hebben alle gemeenten die geen kandidaat hebben kunnen voordragen voor benoeming in de raad van
bestuur, wel het recht voor benoeming van een of meer kandidaat-leden in de adviescomités.

In de adviescomités die opgericht worden op grond van meervoudige doelstellingen en die beperkt blijven tot het
aantal doelstellingen, zijn uitsluitend de gemeenten vertegenwoordigd die belang hebben bij de betrokken doelstelling.

De leden van de adviescomités kunnen overeenkomstig de statutaire bepalingen terzake, vertegenwoordigers van
belanghebbende derden als leden met stemrecht coöpteren.

Art. 56. Het voorzitterschap van de verschillende organen wordt steeds toevertrouwd aan en effectief uitgeoefend
door een op voordracht van de deelnemende gemeenten benoemd lid van het orgaan, dat tevens gemeenteraadslid is
of burgemeester of schepen van een aangesloten gemeente.

De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of diens vervanger.

De werkingsmodaliteiten van de verschillende organen worden neergeschreven in een bij de statuten gevoegd
huishoudelijk reglement dat vastgesteld wordt door de oprichtingsvergadering en gewijzigd kan worden door een
eenvoudige beslissing van het betrokken orgaan. De afgevaardigden bedoeld in artikel 52, tweede lid van dit decreet,
tellen niet mee voor de berekening van een eventueel aanwezigheidsquorum.

Art. 57. De duur en de wijze van beëindiging van het mandaat van de leden van de verschillende organen in een
dienstverlenende of opdrachthoudende vereniging worden statutair bepaald.

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, voorzover 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 65, die tevens
kwijting verleent aan de bestuurders die het voorgaande boekjaar in functie waren en die tot dan de verantwoorde-
lijkheid blijven dragen overeenkomstig artikel 50.

Art. 58. 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 der deelnemende
gemeenten. Van dit aanwezigheidsquorum kan statutair worden afgeweken voor een tweede vergadering die volgt op
een onvoldoende samengestelde eerdere vergadering, en voor zover het gaat om punten die voor de tweede maal op
de agenda voorkomen. Deze bepaling geldt niet voor statutenwijzigingen.

De voor de beslissingen vereiste meerderheid moet steeds bereikt zijn zowel globaal als in de groep der gemeenten.

Art. 59. Met uitzondering van de vertegenwoordigers op de algemene vergadering kunnen de leden van de
overige organen aan hun collega’s van hetzelfde orgaan schriftelijke volmacht geven om hen te vertegenwoordigen
voor één welbepaalde vergadering van het betrokken orgaan. De volmachtgever en de volmachtdrager moeten tot
dezelfde categorie van deelnemers behoren. Niemand kan drager zijn van meer dan één volmacht.

Er bestaat een onverenigbaarheid tussen het mandaat van vertegenwoordiger op de algemene vergadering en dat
van lid van een van de andere organen. De onverenigbaarheden die bepaald zijn in artikel 48 van dit decreet, zijn
eveneens van toepassing op de vertegenwoordigers op de algemene vergadering.

Art. 60. 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 dienstverlenende of de opdrachthoudende vereniging kunnen worden toegekend.

Jaarlijks wordt een per mandataris geı̈ndividualiseerd overzicht van de in het voorbije boekjaar ontvangen
vergoedingen en presentiegelden gevoegd bij de documenten die aan de deelnemende gemeenten worden bezorgd,
overeenkomstig artikel 65 van dit decreet.

Art. 61. De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid, vanuit het oogpunt
van dit decreet en van de statuten, van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt uitgeoefend door een
of meer commissarissen. Die worden benoemd door de algemene vergadering onder de leden van het Instituut der
Bedrijfsrevisoren. Zij zijn onderworpen aan de wettelijke en reglementaire bepalingen die hun ambt en hun
bevoegdheid regelen.

Subafdeling 5. — Werking

Art. 62. De dienstverlenende of opdrachthoudende 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 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 statutaire doelstellingen.

Art. 63. Het vast gedeelte van het maatschappelijk kapitaal mag niet lager zijn dan het bedrag dat terzake
voorgeschreven is voor de coöperatieve vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid, en wordt ter belope van één
derde volgestort.

De deelneming van één of meer provincies samen mag niet meer bedragen dan 20 % van het totale maatschappelijk
kapitaal.

Het kapitaal wordt niet geı̈ndexeerd en wordt vertegenwoordigd door aandelen waarvan de waarde en de rechten
statutair zijn bepaald.
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Immateriële inbrengen ter vertegenwoordiging van vermogensbestanddelen die niet volgens economische
maatstaven kunnen worden gewaardeerd, en inbrengen in natura, worden gewaardeerd op grond van een verslag van
de revisor en worden vertegenwoordigd door respectievelijk winstbewijzen en aandelen waarvan de waarde en de
rechten statutair zijn bepaald.

De deelnemers kunnen uitsluitend worden vergoed voor hun inbreng en zijn slechts aansprakelijk ten belope van
hun inbreng.

Bij de statuten wordt een register gevoegd waarop iedere deelnemer is vermeld, met aanduiding van de aandelen
en winstbewijzen die hem zijn toegekend.

Art. 64. De boekhouding wordt gevoerd overeenkomstig de wetgeving op de boekhouding van de ondernemin-
gen en met naleving van de richtlijnen die de overheid uitvaardigt met betrekking tot de boekhoudkundige
verrichtingen.

Art. 65. In de dienstverlenende en opdrachthoudende verenigingen worden de jaarrekeningen 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 deelnemende gemeenten, die het mandaat van hun afgevaardigde terzake bepalen.

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

Art. 66. Indien de jaarrekeningen niet worden vastgesteld overeenkomstig het tweede lid van artikel 65, dan
wordt, binnen een termijn van negentig kalenderdagen, een nieuwe algemene vergadering bijeengeroepen waaraan de
gewijzigde rekeningen, met naleving van de procedure in artikel 65, worden voorgelegd. Bij herhaalde niet-vaststelling
wordt artikel 75 van dit decreet toegepast.

Art. 67. 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 administratief 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.

Art. 68. Wanneer ten gevolge van geleden verlies het netto- actief van de dienstverlenende of opdrachthoudende
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 39 van dit decreet. Indien het
saneringsplan niet of in onvoldoende mate wordt aanvaard, kan artikel 75 van dit decreet worden toegepast.

Art. 69. De raad van bestuur stelt binnen een termijn van drie maanden na de goedkeuring van de statuten van
de dienstverlenende of opdrachthoudende vereniging en na onderhandelingen conform de wet van 19 december 1974
tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel en de uitvoeringsbesluiten
daarbij, 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.

Het administratief en geldelijk statuut en het arbeidsreglement worden meegedeeld aan alle deelnemers en aan de
toezichthoudende overheid.

De raad van bestuur van de dienstverlenende of opdrachthoudende vereniging is 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.

Art. 70. In de dienstverlenende en opdrachthoudende verenigingen legt de raad van bestuur aan de jaarverga-
dering, 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 het
samenwerkingsverband te beeı̈ndigen 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.

HOOFDSTUK IV. — Algemeen toezicht op de dienstverlenende en opdrachthoudende verenigingen

Art. 71. Onverminderd de bepalingen waarbij sommige beslissingen onderworpen zijn aan het bijzonder toezicht,
zijn alle beslissingen van alle organen van de dienstverlenende en opdrachthoudende verenigingen onderworpen aan
het algemeen toezicht van de Vlaamse regering.

Met het oog op de uitoefening van het algemeen toezicht stelt de Vlaamse regering een commissaris aan die over
de nodige bevoegdheid beschikt om een onderzoek en de controle op de beslissingen waarvan sprake is in het vorige
lid, te verrichten.

De regeringscommissaris woont van rechtswege de vergaderingen bij van de organen van de dienstverlenende of
opdrachthoudende vereniging. Die is verplicht een uitnodiging te sturen. Bevoegdheidsdelegatie is mogelijk binnen de
perken van het aanstellingsbesluit van de Vlaamse regering.

Art. 72. De notulen van alle organen van de dienstverlenende of opdrachthoudende vereniging moeten, binnen
dertig kalenderdagen na de betrokken vergadering, worden toegezonden aan de regeringscommissaris. Deze heeft het
recht alle nodige aanvullende informatie in te winnen en alle documenten terzake op te vragen.

Elke beslissing die strijdig is met de wetten, decreten of besluiten, die de statuten schendt of die het algemeen
belang schaadt, kan door de regeringscommissaris worden geschorst.

De schorsing moet, op straffe van nietigheid, gemotiveerd zijn en aangetekend worden verstuurd aan de
dienstverlenende of opdrachthoudende vereniging binnen dertig kalenderdagen na ontvangst door de regeringscom-
missaris van de betrokken notulen. Deze termijn wordt op driehonderd dagen gebracht voor de beslissingen van de
algemene vergadering die de jaarrekening vaststelt.
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De schorsing wordt terzelfder tijd verstuurd aan de Vlaamse regering.

De termijn van dertig, respectievelijk driehonderd dagen, wordt gestuit door de verzending van een ter post
aangetekende brief waarin de regeringscommissaris aanvullende documenten opvraagt of bijkomende inlichtingen
inwint met betrekking tot een bepaalde beslissing, tot op de dag van ontvangst door de regeringscommissaris van deze
documentatie of inlichtingen.

Art. 73. De dienstverlenende of opdrachthoudende vereniging waarvan een beslissing geschorst is, kan het
geschorste besluit intrekken of het gemotiveerd rechtvaardigen. Ze beschikt daartoe over een termijn van dertig
kalenderdagen na ontvangst van de schorsing. Ze brengt de regeringscommissaris met een aangetekende brief op de
hoogte uiterlijk de laatste dag van die termijn, op straffe van nietigheid van het geschorste besluit.

De regeringscommissaris brengt de Vlaamse regering hiervan op de hoogte.

Art. 74. De Vlaamse regering kan een door de regeringscommissaris geschorste beslissing vernietigen binnen een
termijn van dertig dagen na de ontvangst door de regeringscommissaris van het standpunt van de dienstverlenende
of opdrachthoudende vereniging. Het gemotiveerde vernietigingsbesluit wordt uiterlijk de laatste dag van deze termijn
aangetekend verstuurd naar de dienstverlenende of opdrachthoudende vereniging.

Indien de Vlaamse regering de termijn voor vernietiging laat verstrijken, is de schorsing ambtshalve opgeheven.

De Vlaamse regering kan een niet door de regeringscommissaris geschorste beslissing die strijdig is met de wetten,
decreten of besluiten, de statuten schendt of het algemeen belang schaadt, vernietigen binnen een termijn van zestig
kalenderdagen na ontvangst door de regeringscommissaris van de betrokken notulen. Het gemotiveerde vernietigings-
besluit moet op straffe van nietigheid uiterlijk de laatste dag van deze termijn aangetekend verstuurd worden naar de
dienstverlenende of opdrachthoudende vereniging.

Deze termijn wordt op driehonderd zestig dagen gebracht voor de beslissingen van de algemene vergadering die
de jaarrekening vaststelt.

De termijn van zestig, respectievelijk driehonderdzestig dagen, wordt gestuit door de verzending van een ter post
aangetekende brief waarbij de regeringscommissaris aanvullende documenten opvraagt of bijkomende inlichtingen
inwint met betrekking tot een bepaalde beslissing, tot op de dag van ontvangst door de regeringscommissaris van deze
documenten of inlichtingen.

Art. 75. De Vlaamse regering kan na het verstrijken van de termijn die is bepaald in een uit de briefwisseling
blijkende uitdrukkelijke waarschuwing, bij gemotiveerd besluit de regeringscommissaris gelasten in de plaats te treden
van de organen van de dienstverlenende of opdrachthoudende vereniging die :

— nalaten de bij het artikel 68 voorgeschreven maatregelen te nemen;

— hun verplichtingen in het rechtsverkeer niet uitvoeren;

— verplichtingen die zijn voorgeschreven door de wetten, decreten, besluiten of de eigen statuten weigeren na te
leven.

HOOFDSTUK V. — Diverse bepalingen

Art. 76. Met inachtneming van wat bepaald is in artikel 26 van de wet van 22 december 1986 betreffende de
intercommunales, kan voor gewestelijke aangelegenheden het Vlaamse Gewest de in dit decreet bedoelde
samenwerkingsverbanden aan een eigen fiscaliteit onderwerpen.

Art. 77. Op de grensoverschrijdende samenwerkingsverbanden waarvan Vlaamse gemeenten deel uitmaken op
grond van verdragsrechtelijke overeenkomsten, wordt het toezicht uitgeoefend in onderling overleg tussen de Vlaamse
regering en de andere betrokken overheden. De bepalingen met betrekking tot de wijze waarop het toezicht
uitgeoefend wordt, worden in voorkomend geval opgenomen in de statuten van de desbetreffende rechtspersoon. Deze
statuten worden aan de Vlaamse regering ter goedkeuring voorgelegd overeenkomstig het tweede lid van artikel 30
van dit decreet.

Art. 78. Onverminderd andere wettelijke of decretale bepalingen kunnen dienstverlenende en opdrachthoudende
verenigingen deelnemen in publiekrechtelijke en privaatrechtelijke rechtspersonen die zelf niet deze rechtsvorm
hebben aangenomen, voorzover het maatschappelijk doel van deze rechtspersonen overeenstemt met de eigen
doelstellingen en voorzover de wetgeving van 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 dienstverlenende of opdrachthoudende vereniging minstens een mandaat van bestuurder wordt toegekend.
Voor dat mandaat komt uitsluitend een op voordracht van de gemeenten benoemd bestuurder in aanmerking.

De vertegenwoordigers van de dienstverlenende of opdrachthoudende vereniging brengen verslag uit in hun raad
van bestuur.

De eventuele vergoedingen komen toe aan de dienstverlenende of opdrachthoudende vereniging. Een
uitzondering hierop vormen de presentiegelden die aan de door of namens een dienstverlenende of opdrachthoudende
vereniging benoemde bestuurder in deze rechtspersonen worden toegekend.

HOOFDSTUK VI. — Overgangs- en slotbepalingen

Art. 79. § 1. Dit decreet treedt in werking tien dagen na zijn publicatie in het Belgisch Staatsblad. Het is van
toepassing op alle nieuwe samenwerkingsverbanden in het Vlaamse Gewest die tussen gemeenten gevormd worden
en die niet onderworpen zijn aan specifieke wettelijke of decretale bepalingen.

§ 2. De op het ogenblik van de inwerkingtreding bestaande intercommunales in het Vlaamse Gewest die
onderworpen zijn aan de wet van 22 december 1986 betreffende de intercommunales en aan het decreet van 1 juli 1987
betreffende de werkwijze van, de controle op en de vaststelling van het ambtsgebied van intercommunales, brengen
hun statuten in overeenstemming met de bepalingen van dit decreet, binnen een periode van twee jaar, vanaf de
inwerkingtreding overeenkomstig § 1 van dit artikel.

Te hunnen opzichte treedt dit decreet in werking de dag volgend op de beslissing van de algemene vergadering
tot aanpassing van de statuten aan de bepalingen van dit decreet.

Toch zijn die bestaande verenigingen van gemeenten bij de inwerkingtreding van dit decreet overeenkomstig de
voorgaande paragraaf onmiddellijk onderworpen aan de artikelen 4, 39, 40, 41, 42, 44, 52, 53, 56, 59, 64, 72, 73, 74, 76
en 78 van dit decreet.
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Bovendien wordt de duurtijd van deze intercommunales beperkt tot achttien jaar ingaand op de datum van
inwerkingtreding, bepaald in paragraaf 1 van dit artikel.

§ 3. De verenigingen van gemeenten die niet beantwoorden aan de bepalingen van dit decreet en geen andere
uitdrukkelijke decretale rechtsgrond hebben, schikken zich naar de bepalingen van dit decreet voor uiterlijk
31 december 2002. Op 1 januari 2003 treedt dit decreet te hunnen opzichte in werking.

Art. 80. § 1. De intercommunales bedoeld in paragraaf 2 van artikel 79 van dit decreet, waarin één of meer
provincies deelnemen, en waarin deze deelneming niet op een specifieke wijze geregeld is door andere wettelijke of
decretale bepalingen, passen desgevallend hun statuten in die zin aan dat op 31 december 2006 de inbreng van de
provincies maximum 20 % van het totale maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Op verzoek van de algemene vergadering, die daartoe in de loop van het jaar 2005 beslist met eenparigheid van
stemmen van de gemeentelijke afgevaardigden, op grond van een omstandig financieel verslag dat de noodzaak van
het verzoek aantoont, kan de Vlaamse regering éénmalig, bij gemotiveerd besluit, de einddatum van 31 december 2006
verschuiven naar ten laatste 31 december 2012.

§ 2. De intercommunales, bedoeld in paragraaf 2 van artikel 79 van dit decreet, waarin natuurlijke personen en
rechtspersonen deelnemen en waarin deze deelneming niet op een specifieke wijze geregeld is door andere wettelijke
of decretale bepalingen, passen hun statuten in die zin aan dat de bedoelde natuurlijke personen en rechtspersonen die
niet met een exploitatieopdracht of beheersopdracht zijn belast, kunnen uittreden op het ogenblik waarop dit decreet
voor hen in werking treedt. De andere natuurlijke personen en rechtspersonen treden ten laatste uit deze verenigingen
hetzij op het ogenblik van hun verlenging, hetzij op 31 december van het achttiende jaar volgend op het jaar van de
laatste gemeenteraadsverkiezingen voorafgaand aan de inwerkingtreding overeenkomstig paragraaf 1 van artikel 79
van dit decreet.

De uittreders zijn geen schadevergoeding verschuldigd en de toepassing van het derde lid van artikel 37 van dit
decreet kan hun niet worden opgedrongen.

§ 3. Zolang de natuurlijke personen en de rechtspersonen blijven deelnemen in de intercommunales bedoeld in
paragraaf 2 van artikel 79 van dit decreet, behouden ze een vertegenwoordiging in de organen van de verenigingen,
met inachtneming van wat bepaald is in dit decreet met betrekking tot het overwicht van de gemeenten en het
voorzitterschap. Een eventueel in de statuten aan hen toegekend vetorecht of recht van schorsing vervalt bij de
inwerkingtreding overeenkomstig paragraaf 1 van artikel 79 van dit decreet.

Art. 81. Op de respectieve data van inwerkingtreding bepaald in artikel 79 van dit decreet, wordt de volgende
regelgeving opgeheven :

a. de wet van 22 december 1986 betreffende de intercommunales ten opzichte van de samenwerkingsverbanden
van gemeenten waarvan het gehele ambtsgebied binnen de grenzen van het Vlaamse Gewest valt, met
uitzondering van artikel 26 en met uitzondering van de bepalingen betreffende de verenigingen van
gemeenten en provincies bedoeld in artikel 92bis, § 2, d, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot
hervorming van de instellingen;

b. het decreet van 1 juli 1987 betreffende de werkwijze van, de controle op en de vaststelling van het ambtsgebied
van intercommunales;

c. artikel 43, § 2, van het decreet betreffende de voorkoming en het beheer van afvalstoffen van 2 juli 1981.

Kondigen dit decreet af, bevelen dat het in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Brussel, 6 juli 2001.

De minister-president van de Vlaamse regering,
Vlaams minister van Financiën, Begroting, Buitenlands Beleid en Europese Aangelegenheden,

P. DEWAEL

De Vlaamse minister van Binnenlandse Aangelegenheden, Huisvesting en Ambtenarenzaken,
P. VAN GREMBERGEN

Nota

(1) Zitting 2000-2001.
Stukken. — Ontwerp van decreet : 565, nr. 1. Verslag hoorzittingen : 565, nr. 2. Amendementen : 565, nrs. 3 tot 9.

Verslag : 565, nr. 10. Reflectienota : 565, nr. 11. Amendementen : 565, nr. 12. Tekst aangenomen door de plenaire
vergadering : 565, nr. 13.

Handelingen. — Bespreking en aanneming : vergaderingen van 19 en 20 juni 2001.

TRADUCTION

MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE

[C − 2001/35984]F. 2001 — 3042
6 JUILLET 2001. — Décret portant réglementation de la coopération intercommunale (1)

Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

CHAPITRE Ier. — Dispositions générales

Article 1er. Le présent décret règle une matière régionale.

Art. 2. § 1er. Les dispositions ci-après sont applicables à toutes les structures de coopération réunissant des
communes dont le ressort est entièrement inscrit dans les limites de la Région flamande.

§ 2. Dans le présent décret, on entend par :

1° autorité de tutelle : le commissaire du gouvernement, visé à l’article 71;

2° le décret du 28 avril 1993 : le décret du 28 avril 1993 portant réglementation, pour la Région flamande, de la
tutelle administrative des communes.
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Art. 3. Afin de remplir ensemble des objets d’intérêt communal, deux ou plusieurs communes peuvent créer, aux
conditions définies dans le présent décret, des structures de coopération dotées ou non de la personnalité civile,
bénéficiant ou non d’un transfert de gestion.

Art. 4. Conformément aux conventions et aux traités internationaux applicables en la matière, les communes et les
structures de coopération qu’elles ont créées en vertu du présent décret peuvent participer à des personnes morales de
droit public dépassant les frontières nationales par suite de cette participation, nonobstant le système juridique auquel
ces personnes morales sont assujetties.

Les personnes morales assujetties à un système juridique étranger peuvent participer à une structure de
coopération conforme au présent décret si le droit de leur pays l’y autorise.

Art. 5. Tout délai commence à courir le jour qui suit celui de la réception de la pièce.

CHAPITRE II. — Des structures de coopération sans personnalite civile

Art. 6. Deux ou plusieurs communes peuvent créer une structure de coopération sans personnalité civile afin de
réaliser sans transfert de gestion un projet d’intérêt communal bien défini. Sans préjudice de dispositions décrétales
contraires, d’autres personnes morales de droit public et privé peuvent y participer.

Ces structures de coopération sont dénommées associations interlocales. Elles devront ajouter cette dénomination
à leur raison sociale.

Art. 7. La structure de coopération est fondée sur une convention à portée statutaire qui comprend les dispositions
relatives à la durée et à l’éventuelle reconduction, à la possibilité de résiliation, à l’éventuel apport des participants et
aux modalités de gestion de ces apports, à l’organisation interne, aux droits et devoirs mutuels et aux répercussions
financières, à l’information des participants et à l’évaluation annuelle par les conseils communaux, à l’établissement des
comptes et à l’affectation du résultat, au contrôle financier, à la liquidation.

Art. 8. La convention peut stipuler que l’une des communes participantes sera désignée commune gestionnaire,
lieu du siège et représentante de l’association interlocale. La commune gestionnaire peut employer les membres de son
personnel dans cette structure de coopération conformément aux conditions définies dans la convention et moyennant
le respect des droits de ce personnel.

Art. 9. Un comité de gestion composé d’au moins un représentant par participant, désigné pour les communes
parmi les conseillers communaux, le bourgmestre et les échevins, est chargé de se concerter sur les modalités de mise
en œuvre de la convention. Le comité de gestion émet au besoin des avis à l’intention de la commune gestionnaire,
établit les comptes de l’association interlocale et les soumet à l’approbation des conseils des communes participantes,
laquelle est donnée par majorité simple.

L’organisation des travaux du comité de gestion fera l’objet d’un règlement d’ordre intérieur qui sera joint à la
convention sans en faire partie intégrante.

A l’exception des personnes assumant la fonction de bourgmestre ou d’échevin, les membres du comité de gestion
perçoivent des jetons de présence, qui seront l’équivalent de ceux versés à ses conseillers par la commune participante
la plus rémunératrice.

CHAPITRE III. — Des structures de coopération dotées de la personnalité civile

Section 1re. — Des principes

Art. 10. Deux ou plusieurs communes peuvent créer une structure de coopération dotée de la personnalité civile
afin de remplir des objets appartenant à des domaines connexes. Sans préjudice de dispositions décrétales contraires,
seuls sont autorisés à y participer, outre les communes et les provinces, les régies communales autonomes, les centres
publics d’aide sociale et leurs associations, dans la mesure où ceux-ci se composent exclusivement de personnes
morales publiques, et les autres structures de coopération créées suivant les dispositions du présent décret.

Le siège de la structure de coopération dotée de la personnalité civile doit être établi sur le territoire d’une
commune participante, dans un immeuble appartenant à cette structure ou à une commune participante.

Art. 11. La structure de coopération dotée de la personnalité civile est une personne morale de droit public dotée
d’une forme juridique dont les propriétés ont été fixées en vertu des dispositions du présent décret.

Quels que soient ses objets, ses engagements n’ont aucun caractère commercial.

Pour tout ce qui n’est pas expressément réglé par le présent décret, la structure de coopération dotée de la
personnalité civile est régie par les dispositions de la législation sur les sociétés applicables aux sociétés coopératives
à responsabilité limitée.

Art. 12. § 1er. Les communes décident du transfert de la gestion conformément aux statuts de la structure de
coopération.

On entend par transfert de gestion, l’attribution par les communes participantes à une structure de coopération de
la mise en œuvre des décisions qu’elles ont prises dans le cadre des objets de cette structure, étant entendu que les
communes participantes s’interdisent le droit d’accomplir la même mission seules ou avec le concours de tiers.

§ 2. Il existe trois types de structures de coopération dotées de la personnalité civile :

1° l’association de projet : structure de coopération privée du transfert de gestion, visant à assurer la planification,
la mise en œuvre et le contrôle d’un projet clairement défini;

2° l’association prestataire de services : structure de coopération privée du transfert de gestion, visant à assurer
à l’usage des communes participantes un service auxiliaire clairement défini et relevant, le cas échéant, de
plusieurs domaines d’action;

3° l’association chargée de mission : structure de coopération bénéficiant d’un transfert de gestion et à laquelle est
confiée par les communes participantes la mise en œuvre d’une ou de plusieurs de leurs attributions relevant
d’un ou de plusieurs domaines d’activité connexes.

Section 2. — Des associations de projet

Art. 13. L’association de projet est constituée pour une période maximale de six ans par suite des décisions prises
à cet effet par les conseils communaux dans un délai de deux mois.

Aucun retrait n’est possible au cours du terme fixé à la constitution de l’association de projet.
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L’association de projet est reconductible pour des périodes successives ne dépassant pas six ans par suite des
décisions prises à cette fin avant la fin de chaque période par les communes participantes. A défaut d’unanimité ou à
défaut d’une ou de plusieurs décisions, il sera procédé à la dissolution de l’association de projet. Les modalités de
liquidation en sont définies par le statut.

Il est interdit de constituer une association de projet au cours des années auxquelles il est procédé à l’organisation
d’élections en vue d’un renouvellement intégral des conseils communaux.

Art. 14. Toute association de projet est constituée par acte passé devant le bourgmestre de la commune du siège
de celle-ci. Sans préjudice des dispositions légales relatives à l’apport d’immeubles, l’acte entre en vigueur à la date de
sa signature par toutes les communes fondatrices, ainsi que par d’autres personnes morales.

L’acte constitutif comprend les statuts. Il sera présenté pour information au pouvoir de tutelle dans un délai de
trente jours calendaires après sa signature. Il sera publié intégralement dans les annexes au Moniteur belge et il sera
déposé simultanément au siège de l’association, où il pourra être consulté par tous.

Art. 15. Les modifications statutaires et l’acceptation de l’adhésion requièrent l’accord des communes participan-
tes conformément à la procédure définie statutairement.

Art. 16. L’association de projet dispose uniquement d’un conseil d’administration.

Les participants nomment sans intermédiaire les membres du conseil d’administration. Pour les communes, seuls
les conseillers communaux, le bourgmestre ou les échevins, sont habilités à exercer ce mandat.

La présidence est systématiquement confiée à un administrateur désigné par l’une des communes.

Le conseil d’administration, au sein duquel toutes les communes participantes sont représentées et chaque
administrateur est titulaire d’une voix, est seul habilité à prendre des décisions sur les matières qui lui sont confiées
expressément par les participants. Il est en tout cas compétent en matière de personnel.

Aux réunions du conseil d’administration assiste un représentant désigné par chaque commune affiliée en qualité
de membre avec voix consultative. Ces représentants sont des conseillers communaux dans les communes intéressées,
sont élus sur une liste dont aucun élu siège au collège des bourgmestre et échevins ou est désigné président du centre
public d’aide sociale.

Les modalités de fonctionnement du conseil d’administration sont établies par règlement d’ordre intérieur joint au
statut et modifiable sur simple décision du conseil d’administration.

Les représentants visés à l’alinéa précédent du présent article, ne sont pas pris en compte pour le calcul du quorum.

Le contrôle de la situation financière est confié à un expert-comptable nommé par le conseil d’administration.

Le conseil d’administration établit les comptes annuels et les soumet conjointement à un rapport d’activités et au
rapport d’expert-comptable à l’approbation des participants, la procédure d’approbation étant définie statutairement.

Art. 17. Sans préjudice d’autres dispositions légales ou décrétales applicables aux administrateurs, il y a
incompatibilité entre leur mandat et les fonctions ou mandats énumérés à l’article 48 du présent décret.

Les administrateurs ne contractent aucune responsabilité personnelle relative aux engagements de l’association de
projet. Ils sont, conformément au droit commun, responsables de l’exercice de la mission dont ils sont chargés et
responsables sans solidarité des manquements dans l’exercice normal de leur mandat d’administrateur.

Les incompatibilités définies à l’article 51 du présent décret sont applicables aux administrateurs.

Art. 18. Les réunions du conseil d’administration ne sont pas publiques. Les procès-verbaux détaillés, complétés
par le rapport sur le vote des membres individuels et par tous les documents auxquels les procès-verbaux renvoient,
peuvent être consultés par les conseillers communaux au secrétariat des communes affiliées, et le cas échéant, des
conseillers provinciaux des provinces affiliées au greffe de la maison provinciale, sans préjudice des dispositions
décrétales en matière de publicité de l’administration.

Art. 19. La durée et les modalités d’expiration du mandat d’administrateur sont définies statutairement. Tous les
administrateurs sont démissionnaires de plein droit en cas de perte de leur mandat public, sauf en cas de
renouvellement intégral des conseils communaux et provinciaux. Dans ce cas, les communes et provinces participantes
procèdent au cours du mois de janvier suivant l’année des élections en vue du renouvellement intégral des conseils
communaux, à la nomination des nouveaux administrateurs dont la prise de fonction est fixée au 1er février suivant.
La désignation éventuelle des administrateurs par les autres participants s’opère au cours du mois qui suit l’installation
de leurs propres conseils.

Art. 20. Les délibérations et les décisions du conseil d’administration sont valables si le quorum des présences,
fixé à la majorité simple du nombre d’administrateurs, tant au sein du conseil dans son ensemble que dans le groupe
des administrateurs nommés par les communes, est atteint. Il est possible de déroger à ce quorum en vertu des statuts
lorsqu’il est procédé à l’organisation d’une seconde réunion consécutive à la tenue d’une première réunion au cours de
laquelle le quorum n’a pas été atteint et pour autant que les mêmes points soient mis à l’ordre du jour.

Cette disposition est nulle lorsqu’il s’agit de propositions de modifications statutaires et d’acceptions d’adhésions.

La majorité requise pour la prise de décisions équivaut à la majorité simple, celle-ci devant être atteinte tant au sein
du conseil d’administration dans son ensemble que dans le groupe des administrateurs nommés par les communes.

Art. 21. Les jetons de présence perçus par les membres du conseil d’administration, par séance assistée, sont
l’équivalent de ceux versés à ses conseillers par la commune participante la plus rémunératrice.

Art. 22. Il n’y a aucune obligation quant à la constitution d’un capital social.

Lorsque cette obligation est prévue par les statuts, le capital fixe doit être libéré en numéraire par les participants
à la constitution de l’association.

La participation globale d’une ou de plusieurs provinces ne peut être supérieure à 20 % du capital social total.

Le capital n’est pas indexé. Il est représenté par des actions dont la valeur et les droits sont définis statutairement.

Les apports immatériels à titre de représentation des biens non appréciables selon des critères économiques et les
apports en nature sont appréciés sur la base d’un rapport d’expert-comptable et représentés par, respectivement, des
parts bénéficiaires et des actions dont la valeur et les droits sont définis statutairement.

Les participants peuvent être rémunérés uniquement pour leur apport et ne sont responsables qu’à concurrence de
celui-ci.
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Un registre est annexé aux statuts, mentionnant chacun des participants et indiquant pour chacun d’eux les actions
et les parts bénéficiaires qui lui sont attribuées.

Art. 23. La comptabilité est tenue conformément à la législation relative à la comptabilité des entreprises et dans
le respect des directives édictées par les pouvoirs publics en matière d’opérations comptables.

Les comptes annuels seront déposés après approbation, conformément à la procédure définie statutairement à la
Banque nationale de Belgique, par les soins du conseil d’administration.

Art. 24. L’association de projet peut être habilitée par le Gouvernement flamand à procéder en son nom et pour
son compte à des expropriations.

Section 3. — Des associations prestataires de services et des associations chargées de mission

Sous-section 1re. — De la phase préparatoire

Art. 25. Les communes qui ont l’intention de constituer une association prestataire de services ou chargée de
mission décident par l’intermédiaire du conseil communal de créer au préalable un organe de concertation chargé de
l’examen, pour un ou plusieurs domaines d’action déterminés, des possibilités et des conditions de coopération. En
même temps, elles désigneront un membre du collège des bourgmestre et échevins qui siégera dans cet organe et
engageront le cas échéant un crédit budgétaire en vue du financement de la phase préparatoire.

Seules les communes peuvent faire partie de l’organe de concertation. Celui-ci ne possède pas la personnalité civile
et ne peut contracter des obligations à charge de la future association prestataire de services ou chargée de mission.

Les centres publics d’aide sociale et les provinces peuvent déléguer aux réunions de l’organe de concertation un
observateur désigné par leurs conseils respectifs si l’objet de la future association s’inscrit dans leur action.

Art. 26. L’organe de concertation organise ses travaux de façon autonome.

Sous réserve des dispositions de l’article 31 du présent décret, l’organe de concertation dispose d’un délai maximal
d’un an prenant cours à sa réunion d’installation, pour accomplir la mission d’étude dont il est investi.

Si l’étude conclut à la faisabilité de la constitution d’une association prestataire de services ou chargée de mission,
l’organe de concertation mettra à la disposition des communes participantes un dossier comprenant :

— une note de motivation circonstanciée;

— un plan de gestion comprenant une définition des missions sociales et du type de services associé à celles-ci,
ainsi qu’une description de l’organisation administrative de l’association prestataire de services ou chargée de
mission;

— un plan d’entreprise valable pour une période de six ans, comprenant une description des missions, de la
structure financière et des moyens à engager, ainsi que des moyens de contrôle de leur mise en œuvre;

_ un projet des statuts.

Ces pièces serviront à l’élaboration du concept devant présider à la constitution de l’association.

Art. 27. Les communes ne contractent aucune obligation du fait de leur participation à l’organe de concertation.
Elles se prononcent sur les pièces qui leur sont soumises et décident soit de renoncer à participer à l’éventuelle
constitution d’une association prestataire de services ou chargée de mission, soit d’agréer la proposition sous réserve
de modifications ou non.

Les décisions prises par les communes sont soumises à l’organe de concertation, lequel statuera par consensus. Les
représentants des communes renonciatrices ne prendront part à ce processus décisionnel.

La proposition définitive est soumise aux communes adhérant au projet de constitution. Les communes sont
habilitées seulement à approuver ou à rejeter cette proposition.

Les décisions des conseils communaux portant constitution d’un organe de concertation et relatives aux
propositions de cet organe seront communiquées pour information au pouvoir de tutelle.

Sous-section 2. — De la constitution, de l’adhésion, de la durée, de la reconduction et de la dissolution

Art. 28. Les communes ayant, en vertu de l’article 27 du présent décret, marqué leur accord sur la proposition
définitive de l’organe de concertation peuvent constituer, sans qu’il n’y ait obligation, une association prestataire de
services ou chargée de mission dans un délai maximal de trois mois suivant la dernière décision d’approbation et
compte tenu des dispositions de l’article 31 du présent décret.

Le dossier de constitution comprendra toutes les décisions communales y afférentes, ainsi que les pièces annexes
telles que le plan de gestion et le plan d’entreprise; il sera joint à l’acte constitutif.

Art. 29. Sans préjudice du prescrit de l’article 4, deuxième alinéa, et sans préjudice de dispositions décrétales
contraires, seuls les communes et les autres pouvoirs publics, tels que définis à l’article 10 du présent décret, sont
autorisés à participer à une association prestataire de services ou chargée de mission.

Lorsqu’un ou plusieurs autres pouvoirs publics, visés à l’alinéa précédent, participent à la constitution de
l’association prestataire de services ou chargée de mission, le dossier constitutif comprendra la décision de l’organe
compétent. S’il s’agit d’une association prestataire de services ou chargée de mission, il appartiendra à l’assemblée
générale de prendre la décision. S’il s’agit d’une association de projet, c’est le conseil d’administration qui statuera. Pour
les provinces et les centres publics d’aide sociale, ce sont leurs conseils respectifs.

Art. 30. La constitution d’une association prestataire de services ou chargée de mission se fait par acte passé
devant le bourgmestre de la commune où sera établi le siège de l’association. Sans préjudice des dispositions légales
relatives à l’apport d’immeubles et à la tutelle d’approbation administrative, l’acte constitutif entrera en vigueur à la
date de sa signature par les représentants de toutes les communes et de toutes les autres personnes morales ayant pris
part à sa constitution. Il est procédé par suite de cette constitution à la dissolution d’office de l’organe de concertation.

L’acte constitutif, comprenant les statuts et, le cas échéant, l’ensemble des annexes, sera soumis au pouvoir de
tutelle dans un délai de trente jours calendaires après sa signature. Il doit être approuvé par le Gouvernement flamand
dans un délai de soixante jours calendaires après sa réception par le pouvoir de tutelle. Passé ce délai sans décision prise
par le gouvernement ni expédition de celle-ci aux autorités communales intéressées, l’approbation est réputée acquise.
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L’acte constitutif approuvé doit faire l’objet d’une publication intégrale dans les annexes du Moniteur belge, ainsi
qu’il sera déposé avec l’ensemble des pièces du dossier constitutif, à la consultation de tous au siège de l’association
prestataire de services ou chargée de mission et auprès du pouvoir de tutelle. Les copies de l’acte constitutif sont
déposées aux fins de consultation au secrétariat des communes participantes.

Art. 31. La constitution d’associations prestataires de services ou chargées de mission est interdite dans le courant
de l’année au cours de laquelle il est procédé à l’organisation d’élections en vue d’un renouvellement intégral des
conseils communaux. La constitution se fera, le cas échéant, au cours des six mois suivant les élections, l’organe de
concertation demeurant en place pendant ce délai. Les membres de celui-ci perdent de plein droit leur mandat au
moment de l’installation des nouveaux conseils communaux, chargés de la désignation de leurs successeurs.

Art. 32. L’adhésion d’une commune ou d’une province à une association prestataire de services ou chargée de
mission, ainsi que l’élargissement de cette adhésion, sont fonction d’une décision du conseil communal ou provincial
en la matière précédée d’une enquête comparative le cas échéant, dans la mesure où des structures de gestion
réellement différentes sont proposées.

Pour les associations prestataires de services ou chargées de mission, c’est l’assemblée générale qui statue en
matière d’adhésion. Pour les associations de projet, la décision appartient au conseil d’administration.

Il est acquiescé aux adhésions par l’assemblée générale de l’association prestataire de services ou chargée de
missions.

Art. 33. L’interdiction, visée à l’article 31 du présent décret, de constituer une association prestataire de services
ou chargée de mission au cours de la période prévue par cette disposition, est applicable à toute décision d’adhésion
prise en vertu de l’article précédent.

Les adhésions ni les élargissements d’adhésions ne peuvent avoir d’effet rétroactif.

Art. 34. Aucun retrait n’est autorisé pour la durée fixée lors de la constitution de l’association, cette durée ne
pouvant dépasser les dix-huit ans sauf les dispositions de l’article 36 du présent décret.

Tout participant peut être exclu du fait d’une décision de l’assemblée générale et selon la procédure définie
statutairement, pour non-respect des engagements pris à l’égard de l’association prestataire de services ou chargée de
mission.

Art. 35. A l’expiration de la durée définie statutairement, l’association prestataire de services et celle chargée de
mission sont reconductibles pour des périodes ne dépassant jamais les dix-huit ans.

Sur la demande d’une majorité simple du nombre total de participants et à la condition que celle-ci recueille une
majorité des trois quarts du nombre des communes participantes, la dernière assemblée générale précédant l’expiration
de la période décide de la reconduction par une majorité des trois quarts du nombre de voix. Les décisions communales
y afférentes sont jointes au rapport de l’assemblée générale et sont fondées sur une enquête comparative le cas échéant,
dans la mesure où des structures de gestion réellement différentes sont proposées.

Au plus tard nonante jours calendaires avant la tenue de l’assemblée générale devant se prononcer sur la
reconduction, l’ordre du jour sera expédié à l’ensemble des participants par les soins du conseil d’administration.

Les participants non désireux de poursuivre leur adhésion ne pourront y être tenus et cesseront d’adhérer à
l’association prestataire de services ou chargée de mission à la fin de l’année au cours de laquelle l’assemblée générale
s’est prononcée quant à la reconduction. Ils auront présenté au préalable leur décision y afférente, qui sera jointe au
rapport de l’assemblée générale. Ils sont tenus de respecter les engagements contractuels auxquels ils auront souscrit,
mais sans être redevables d’indemnité pour le surplus. L’avant-dernier et le dernier alinéa de l’article 37 leur sont
applicables.

Les participants ayant omis de décider de la reconduction ou de communiquer leur décision sont réputés
poursuivre leur adhésion à l’association prestataire de services ou chargée de mission.

Art. 36. Lorsque la durée d’une association prestataire de services ou chargée de mission expire au cours de
l’année durant laquelle il est procédé à l’organisation d’élections en vue du renouvellement intégral des conseils
communaux, aucune décision quant à sa reconduction ne sera prise avant l’année suivante, que ce soit par les conseils
communaux intéressés ou par la première assemblée générale de cette année.

Dans l’intermédiaire, la durée initiale sera prolongée.

Art. 37. Les associations prestataires de services ou chargées de mission sont susceptibles de dissolution anticipée,
par suite d’une décision de l’assemblée générale prenant à cet effet acte des décisions émanant des conseils communaux
des communes participantes, ceux-ci devant se prononcer à la majorité des trois quarts en faveur de la dissolution.

En cas de dissolution en vertu de l’alinéa précédent ou par suite de l’expiration de la durée définie statutairement
et non reconduite, l’assemblée générale constatant la dissolution procédera à la désignation des liquidateurs en suivant
la même procédure que celle applicable aux administrateurs. Il peut être procédé à la composition d’un collège restreint
de liquidateurs selon une procédure identique à celle applicable au comité de direction. Les autres organes sont frappés
de caducité au moment de la dissolution.

Les personnels de l’association prestataire de services ou chargée de mission sont repris soit par les participants
soit, le cas échéant, par les repreneurs, et ce en proportion de leur apport en capital ou conformément aux accords qu’ils
ont pris à cet égard mais sans que les personnels ne soient liés par cette reprise.

Il incombe au nouvel employeur de garantir les droits statutaires ou contractuels des personnels tels qu’existant
au moment de la dissolution de l’association. Le personnel repris par une commune fera l’objet, avec maintien de son
statut pécuniaire, d’un cadre transitoire qui n’aura aucun impact sur le cadre organique et sera mis en extinction.

Les communes ont un droit préférentiel quant à la reprise à la valeur comptable d’installations sises sur leur
territoire.

Sous-section 3. — Des statuts et des modifications statutaires

Art. 38. Les statuts des associations prestataires de services ou chargées de mission doivent à tout le moins faire
mention :

1. du nom de l’association et, le cas échéant, de l’abréviation qui le désigne;

2. de ses objets sociaux, définis de manière claire et limitative;

3. de son siège social;
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4. de sa durée et des modalités de reconduction;

5. de la désignation précise des participants, de leurs apports et engagements et, le cas échéant, du capital fixe;

6. de la composition, des modalités de réunion et des compétences de tous ses organes;

7. des modalités d’établissement des comptes et de ventilation du résultat;

8. des modalités d’adhésion, de dissolution et de liquidation;

9. des modalités d’exclusion;

10. des modalités d’intercommunication de ses organes et d’information des participants et, le cas échéant, des
tiers intéressés, ainsi que de la périodicité de ces flux.

Art. 39. Toute modification statutaire, ainsi que toute modification apportée aux annexes devront faire l’objet
d’articles à approuver à la majorité des trois quarts au sein de l’assemblée générale tant pour l’ensemble des voix émises
valablement que pour celles des communes représentées, et à condition que la majorité simple du nombre des
communes participantes marque son approbation.

Au plus tard nonante jours calendaires avant la tenue de l’assemblée générale amenée à statuer sur les
modifications statutaires, un projet de l’œuvre du conseil d’administration sera soumis à l’ensemble des communes
participantes. Les décisions des conseils communaux y afférentes détermineront le mandat des représentants des uns
et des autres à l’assemblée générale et seront jointes au rapport.

Les communes omettant de prendre leur décision et de la soumettre dans le délai imparti sont censées s’abstenir
et ne pourront participer au vote. L’abstention détermine le mandat de leur représentant à l’assemblée générale.

Art. 40. Le rapport de l’assemblée générale portant modification statutaire sera soumis avec les pièces annexes,
dont les décisions des conseils communaux, au pouvoir de tutelle dans un délai de trente jours calendaires après sa
signature.

Les modifications seront approuvées par le Gouvernement flamand dans un délai de nonante jours calendaires
après réception du rapport par le pouvoir de tutelle. Passé ce délai sans que le Gouvernement flamand n’ait pris de
décision ni ne l’ait notifiée à l’association prestataire de services ou chargée de mission, l’approbation est réputée
acquise.

Art. 41. Les modalités de dépôt et de publication des modifications statutaires sont identiques à celles applicables
à l’acte constitutif.

Il sera déposé au siège de l’association prestataire de services ou chargée de mission, auprès du pouvoir de tutelle,
dans les maisons communales de chacune des communes participantes et dans les maisons provinciales des provinces
participantes, un texte entièrement coordonné des statuts, et ce dans un délai de trente jours calendaires après réception
par l’association prestataire de services ou chargée de mission de l’arrêté d’approbation ou après expiration du délai
visé à la dernière phrase de l’article 40 du présent décret.

Art. 42. Les modifications statutaires ne seront exécutoires qu’une fois approuvées par arrêté du Gouvernement
flamand ou par suite de l’expiration du délai d’approbation. Elles ne peuvent comporter aucun effet rétroactif antérieur
à la date du premier janvier de l’exercice comptable au cours duquel les modifications sont intervenues.

Aucune modification statutaire ne peut être soumise à l’approbation des communes participantes dans le courant
de l’année au cours de laquelle il est procédé à l’organisation d’élections en vue du renouvellement intégral des conseils
communaux, sauf par suite d’obligations légales ou réglementaires.

Sous-section 4. — De la structure

Art. 43. Les associations prestataires de services ou chargées de mission disposent à tout le moins d’une assemblée
générale et d’un conseil d’administration.

Art. 44. L’assemblée générale est composée des représentants des participants. Pour les communes, ceux-ci sont
désignés directement parmi leurs membres par les conseils communaux et, pour les autres membres, par les organes
habilités en vertu des dispositions légales, réglementaires ou statutaires à décider de la participation ou de l’adhésion.

Le nombre de membres délégués par chaque commune à l’assemblée générale doit répondre aux deux critères : les
chiffres de la population et l’apport en capital. La clé de répartition entre les deux critères est fixée statutairement.

La procédure de nomination avec constatation du mandat de représentant est répétée avant chaque assemblée
générale.

Sauf dispositions contraires prévues par le présent décret, l’ordre du jour de l’assemblée générale établi par le
conseil d’administration sera expédié à l’ensemble des participants au plus tard trente jours calendaires avant la tenue
de celle-ci. Les réunions de l’assemblée générale sont publiques.

Le nombre de voix dont dispose chacun des participants au sein de l’assemblée générale est défini statutairement,
étant entendu que les communes participantes disposent de la majorité des voix et qu’aucun participant ne peut
disposer d’un nombre de voix supérieur à la moitié du total des voix définies statutairement. Les statuts peuvent porter
des dispositions visant la protection des minorités.

Hormis l’assemblée annuelle visée à l’article 65, deuxième alinéa, du présent décret, au moins une autre assemblée
générale extraordinaire sera tenue dans le courant du dernier trimestre de chaque année afin de débattre des activités
à développer et de la stratégie à suivre pour l’exercice comptable suivant. Un budget établi par le conseil
d’administration sera mis à l’ordre du jour de cette assemblée.

Art. 45. Pour l’application du présent décret, les régies communales autonomes sont assimilées aux communes
lorsqu’il s’agit de la qualité, des incompatibilités et du devoir d’informer les mandataires à nommer ou à présenter par
elles, des conditions de présence et de vote et de la présidence des différents organes.

Art. 46. La nomination des membres du conseil d’administration des associations prestataires de services ou
chargées de mission émane de l’assemblée générale, sur présentation des participants. Si le conseil communal présente
des candidats administrateurs non membres du conseil communal ou du conseil de district, dont l’expertise en matière
des objets définis statutairement est manifeste, cette présentation est motivée expressément. Dans ce cas, l’incompati-
bilité entre le mandat d’administrateur et la fonction d’employé d’une commune affiliée prévue à l’article 48 du présent
décret n’est pas applicable.

La nomination des administrateurs se fait par bulletin secret.
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Lorsqu’un candidat présenté n’est pas nommé par l’assemblée générale, le participant concerné fera une nouvelle
présentation. Le candidat nouvellement présenté assistera aux réunions du conseil d’administration en tant
qu’observateur jusqu’à la tenue de la prochaine assemblée générale où la nomination sera présentée.

Personne ne peut être proposé ni nommé par plus d’un participant ni exercer simultanément des mandats dans les
organes exécutifs de plus de deux associations prestataires de services ou chargées de mission. Les personnes morales
de droit privé affiliées ne sont pas régies par cette disposition, tant qu’elles continuent à faire partie de l’association,
conformément à l’article 80.

Art. 47. La composition du conseil d’administration est réglée statutairement dans chaque association prestataire
de services ou chargée de mission, avec indication précise du nombre des membres nommés selon la procédure prévue
à l’article précédent.

Le nombre des administrateurs nommés sur présentation des participants non communaux ne pourra excéder le
quart de ceux nommés sur présentation des communes affiliées.

Chaque administrateur ainsi nommé dispose d’une seule voix.

Les administrateurs nommés sur présentation des communes peuvent se faire assister par des experts présentés,
après concertation mutuelle, par la commune siège de l’association et sont ensuite nommés par les représentants
communaux au sein de l’assemblée générale. Les experts ne font pas partie du conseil d’administration, mais sont
autorisés à assister aux réunions de tous les organes et à requérir tous les documents.

Leur rémunération est à la charge de l’association prestataire de service ou chargée de mission.

Art. 48. Sans préjudice de dispositions légales ou décrétales contraires et applicables aux mandats exercés au sein
d’une association prestataire de services ou chargée de mission, il y a incompatibilité entre le mandat d’administrateur
et les fonctions ou mandats énumérés ci-après :

— membre du Gouvernement fédéral ou d’un gouvernement des Communautés et Régions;

— membre d’une assemblée législative au niveau fédéral ou au niveau des Communautés et Régions;

— membre du Parlement européen ou de la Commission européenne;

— gouverneur de province ou adjoint du gouverneur du Brabant flamand;

— commissaire d’arrondissement ou commissaire d’arrondissement adjoint;

— greffier de province;

— membre d’un organe d’administration ou de contrôle d’une personne morale de droit privé ou employé de
celle-ci si elle exerce des activités dans les mêmes domaines que l’association prestataire de services ou chargée
de mission;

— sauf les dispositions de l’article 46, deuxième alinéa, du présent décret, employé d’un pouvoir public affilié ou
d’une administration chargée soit de l’exercice de la tutelle ordinaire des pouvoirs locaux, soit de l’exercice de
la tutelle spécifique en raison des objets de l’association prestataire de services ou chargée de mission.

Les communes ne peuvent présenter ni nommer de candidat employé d’un participant non communal ou exerçant
un mandat dans les organes du participant non communal. Les participants non communaux ne peuvent présenter ni
nommer de candidats membres d’un conseil communal.

Art. 49. Le conseil d’administration investi d’un pouvoir de décision a compétence pour toute matière n’ayant pas
été expressément réservée à l’assemblée générale en vertu du présent décret ou des statuts.

Le conseil d’administration représente l’association prestataire de services ou chargée de mission vis-à-vis des tiers
et en droit en qualité de demandeur ou défendeur.

Art. 50. Les administrateurs ne contractent aucune responsabilité personnelle relative aux engagements pris par
l’association prestataire de services ou chargée de mission. Ils sont, conformément au droit commun, responsables de
l’exercice de la mission dont ils sont chargés et responsables sans solidarité des manquements dans l’exercice normal
de leur fonction d’administrateur.

Art. 51. Il existe chez les administrateurs un certain nombre d’incompatibilités. Il est interdit aux administrateurs :

1° d’être présents aux délibérations ou décisions relatives à des objets à propos desquels ils ont un intérêt direct
ou à propos desquels leurs parents ou alliés jusqu’au quatrième degré inclusivement ont un intérêt personnel et direct.
Cette interdiction ne s’étend pas au-delà des parents ou alliés jusqu’au deuxième degré lorsqu’il s’agit de présentation
de candidats, de nominations, révocations ou suspensions;

2° de participer directement ou indirectement à des conventions conclues avec l’association prestataire de services
ou chargée de mission;

3° d’intervenir comme avocat, notaire ou chargé d’affaires dans les actions dirigées contre l’association prestataire
de services ou chargée de mission. Il leur est interdit, dans la même qualité, de plaider, de donner des avis ou
d’intervenir dans aucune affaire litigieuse pour le compte de l’association prestataire de services ou chargée de mission,
sauf à titre gratuit;

4° d’intervenir comme conseil d’un membre du personnel dans des affaires disciplinaires.

Art. 52. Les réunions du conseil d’administration ne sont pas publiques. Les procès-verbaux détaillés, complétés
par le rapport sur le vote des membres individuels et de tous les documents auxquels les procès-verbaux renvoient,
peuvent être consultés par les conseillers communaux au secrétariat des communes affiliées et par les conseillers
provinciaux au greffe des maisons provinciales des provinces affiliées, sans préjudice des dispositions décrétales en
matière de publicité de l’administration.

Au maximum cinq représentants, ayant voix consultative, désignés directement par les diverses communes
assisteront aux réunions du conseil d’administration. Les statuts prescrivent les critères de désignation des
représentants qui sont toujours des conseillers communaux élus dans les communes intéressées sur une liste dont
aucun élu fait partie du collège des bourgmestre et échevins ou est nommé président du centre public d’aide sociale.

Art. 53. Les administrateurs nommés sur présentation des communes et provinces participantes font au moins
deux fois l’an rapport en séance publique du conseil communal ou du conseil provincial qui les a présentés de l’exercice
de leur mandat et commentent la politique de l’association prestataire de services ou chargée de mission.
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Pour les communes et provinces qui n’ont présenté aucun candidat ou dont le candidat présenté n’a pas été
nommé, c’est le président du conseil d’administration ou l’administrateur délégué par lui à cet effet qui donnera le
commentaire dans les mêmes conditions.

Art. 54. La gestion journalière peut être confiée statutairement par le conseil d’administration à un comité de
direction qui nomme ses membres en son sein et qui est en outre chargé de la préparation des réunions du conseil
d’administration.

Le nombre global des membres du comité de direction ne pourra dépasser, dans chaque association prestataire de
services ou chargée de mission, un tiers de celui du conseil d’administration; la majorité reviendra aux membres
nommés sur présentation des communes participantes.

Chaque membre du comité de direction possède une seule voix.

Un ou plusieurs membres du personnel dirigeant de l’association prestataire de services ou chargée de mission
peuvent siéger avec voix consultative au comité de direction. Leur mandat n’influence nullement le nombre des
membres admis.

L’article 52, premier alinéa, du présent décret est applicable aux séances et aux procès-verbaux du comité de
direction.

Art. 55. Il n’existe aucun autre organe de gestion doté d’un pouvoir de décision que ceux définis dans les articles
précédents.

Lorsque les objets des associations prestataires de services ou chargées de mission sont multiples, lorsque le droit
de présenter des candidats administrateurs n’a pas été conféré à toutes les communes affiliées ou lorsque la répartition
géographique le justifie, des comités consultatifs peuvent être créés au sein de chacune de celles-ci.

Les membres des comités consultatifs sont nommés par l’assemblée générale sur présentation des participants.

Dans tous les cas, toutes les communes qui n’ont pu présenter de candidat à la nomination au sein du conseil
d’administration ont le droit de présenter à la nomination un ou plusieurs candidats au sein des comités consultatifs.

Sont exclusivement représentées au sein des comités consultatifs créés en raison de la multiplicité des objets et
limités à ce nombre d’objets, les communes ayant un intérêt à l’objet en question.

Les membres des comités consultatifs peuvent coopter, conformément aux statuts, des représentants de tiers
intéressés comme des membres ayant voix délibérative.

Art. 56. La présidence des différents organes est toujours confiée à un membre de l’organe nommé sur
présentation des communes participantes qui est en même temps conseiller communal, bourgmestre ou échevin d’une
commune affiliée; celui-ci exerce effectivement la présidence.

L’assemblée générale est présidée par le président du conseil d’administration ou par son remplaçant.

Les modalités de fonctionnement des différents organes font l’objet d’un règlement d’ordre intérieur annexé aux
statuts, établi par l’assemblée constitutive et susceptible de modification sur simple décision de l’organe intéressé. Les
représentants visés à l’article 52, deuxième alinéa, du présent décret, ne sont pas pris en compte pour le calcul d’un
quorum éventuel.

Art. 57. La durée et le mode d’achèvement du mandat des membres des différents organes au sein d’une
association prestataire de services ou chargée de mission sont définis statutairement.

Tous les mandataires sont de plein droit démissionnaires en cas de perte de leur mandat public, sauf en cas de
renouvellement intégral des conseils communaux. Dans ce cas, il doit être procédé dans le courant des trois premiers
mois de l’année suivant celle des élections à la convocation d’une assemblée générale pourvoyant au remplacement
intégral du conseil d’administration, dans la mesure où les conseils des pouvoirs participants chargés de la
présentation, se sont déjà réunis dans leur nouvelle composition. Si tel n’est pas le cas, les nouveaux administrateurs
intéressés sont nommés par l’assemblée générale, visée à l’article 65, qui procède en même temps à la décharge des
administrateurs en fonction dans le courant de l’exercice précédent et qui resteront responsables jusqu’à ce jour,
conformément à l’article 50.

Art. 58. Les délibérations et les décisions sont valables si le quorum des présences, fixé à la majorité simple des
voix définies statutairement dans chaque organe est atteint, tant globalement que dans le groupe des communes
participantes. Il est possible de déroger à ce quorum lorsqu’il est procédé à l’organisation d’une seconde réunion
consécutive à la tenue d’une première réunion au cours de laquelle le quorum n’a pas été atteint et pour autant que les
mêmes points soient mis à l’ordre du jour. Cette disposition est nulle lorsqu’il s’agit de propositions de modifications
statutaires.

La majorité requise pour les décisions doit toujours être atteinte tant globalement que dans le groupe des
communes.

Art. 59. A l’exception des représentants à l’assemblée générale, les membres des autres organes peuvent donner
à leurs collègues du même organe procuration écrite pour les représenter pour une réunion particulière de l’organe en
question. Mandataire et mandaté doivent appartenir à la même catégorie de participants. Personne ne peut être investi
de plus d’une procuration.

Il y a incompatibilité entre le mandat de représentant à l’assemblée générale et celui de membre de l’un des autres
organes. Les incompatibilités définies à l’article 48 du présent décret sont également applicables aux représentants à
l’assemblée générale.

Art. 60. L’assemblée générale définit dans les limites des conditions d’attribution établies par le Gouvernement
flamand et conformément à celles-ci les jetons de présence et autres rétributions susceptibles d’être attribuées dans le
cadre du fonctionnement administratif de l’association prestataire de services ou chargée de mission.

Annuellement, un relevé individualisé par mandataire des rétributions et jetons de présence perçus dans le courant
de l’exercice comptable précédent sera joint aux documents transmis aux communes participantes, conformément à
l’article 65 du présent décret.

Art. 61. Le contrôle de l’état financier, des comptes annuels et de la régularité, du point de vue du présent décret
et des statuts, des opérations à inscrire dans les comptes annuels est exercé par un ou plusieurs commissaires. Ceux-ci
sont nommés par l’assemblée générale parmi les membres de l’Institut des réviseurs d’entreprise. Ils sont soumis aux
dispositions légales et réglementaires régissant leur fonction et leurs attributions.
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Sous-section 5. — Du fonctionnement

Art. 62. L’association prestataire de services ou chargée de mission peut, par décision motivée du conseil
d’administration, contracter des prêts et recevoir donations et subventions.

L’assemblée générale de l’association prestataire de services ou chargée de mission ou son conseil d’administration
mandaté à cet effet par l’assemblée générale fixent les tarifs, dans le respect des formalités prescrites par la loi.

L’association prestataire de services ou chargée de mission peut être autorisée par le Gouvernement flamand à
procéder en son nom et pour son propre compte aux expropriations nécessaires à la réalisation de son objet statutaire.

Art. 63. La part fixe du capital social ne peut être inférieure au montant prescrit pour les sociétés coopératives à
responsabilité limitée et sera libéré pour un tiers en espèces.

La participation globale d’une ou plusieurs provinces ne peut être supérieure à 20 % du capital social total.

Le capital n’est pas indexé et est représenté par des actions dont la valeur et les droits sont définis statutairement.

Les apports immatériels à titre de représentation des biens non appréciables selon des critères économiques et les
apports en nature sont appréciés sur la base d’un rapport du réviseur et représentés par, respectivement, des parts
bénéficiaires et des actions dont la valeur et les droits sont définis statutairement.

Les participants peuvent être rémunérés uniquement pour leur apport et ne sont responsables qu’à concurrence de
celui-ci.

Un registre est annexé aux statuts, mentionnant chacun des participants et indiquant pour chacun d’eux les actions
et les parts bénéficiaires qui lui sont attribuées.

Art. 64. La comptabilité est tenue conformément à la législation relative à la comptabilité des entreprises et dans
le respect des directives édictées par les pouvoirs publics en matière d’opérations comptables.

Art. 65. Dans les associations prestataires de services et chargées de mission, les comptes annuels sont établis par
l’assemblée générale dans le courant du premier semestre de l’exercice comptable suivant au moyen du rapport du
conseil d’administration et du rapport du réviseur. Conjointement à la convocation, ces pièces sont mises à la
disposition des communes participantes qui définissent le mandat de leur représentant en la matière.

L’assemblée générale décharge en même temps les administrateurs et réviseurs.

Art. 66. Lorsque les comptes annuels ne sont pas établis conformément au deuxième alinéa de l’article 65, il sera
procédé dans un délai de nonante jours calendaires à la convocation d’une nouvelle assemblée générale à laquelle
seront soumis les comptes modifiés, dans le respect de la procédure définie à l’article 65. En cas de non-établissement
répété, il sera fait application de l’article 75 du présent décret.

Art. 67. Les administrateurs déposeront les comptes annuels, dans un délai de trente jours calendaires après leur
établissement par l’assemblée générale, à la Banque nationale de Belgique, précisant qu’ils font encore l’objet de la
tutelle administrative.

Dans un délai de trente jours calendaires, la Banque nationale de Belgique sera informée de l’expiration du délai
défini à l’article précédent.

Art. 68. Lorsque, par suite d’une perte, l’actif net de l’association prestataire de services ou chargée de mission est
inférieur à la moitié de la partie fixe du capital, l’assemblée générale devra se réunir dans un délai maximum de
soixante jours calendaires après constatation de cette perte, en vue de délibérer et de décider au sujet d’un plan
d’assainissement qu’aura établi le conseil d’administration.

Le conseil d’administration justifiera ses propositions dans ce plan d’assainissement qui sera soumis, au plus tard
trois semaines avant la tenue de l’assemblée générale, à tous les participants ainsi qu’au pouvoir de tutelle, de même
que la convocation et les pièces annexes constatant la nécessité d’un plan d’assainissement.

L’assemblée générale décide dans les conditions définies à l’article 39 du présent décret. Lorsque le plan n’est pas
ou pas suffisamment accepté, il sera fait application de l’article 75 du présent décret.

Art. 69. Le conseil d’administration rédigera dans un délai de trois mois après approbation des statuts de
l’association prestataire de services ou chargée de mission et au terme de négociations menées conformément à la loi
du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces
autorités ainsi qu’aux arrêtés d’exécution, un statut administratif et pécuniaire dans le respect des principes de bonne
administration et, le cas échéant, un règlement de travail conformément aux dispositions légales relatives au personnel
contractuel.

Le statut administratif et pécuniaire et le règlement de travail sont communiqués à l’ensemble des participants,
ainsi qu’au pouvoir de tutelle.

Le conseil d’administration de l’association prestataire de services ou chargée de mission est compétent en matière
de personnel, mais peut subdéléguer tout ce qui porte sur la mise en œuvre du statut administratif et pécuniaire et le
règlement de travail, et ce dans le cadre de la gestion individuelle du personnel.

Art. 70. Dans les associations prestataires de services et chargées de mission, le conseil d’administration présente
un rapport d’évaluation du fonctionnement de l’association à l’assemblée annuelle, laquelle se tient toujours dans le
courant de la première année de fonctionnement suivant celle au cours de laquelle il a été procédé à l’organisation
d’élections en vue du renouvellement intégral des conseils communaux. Ce rapport contiendra un nouveau plan
d’entreprise pour les six années à venir, ou une proposition motivée en vue de mettre fin à la structure de coopération
dans le respect des droits, statutairement définis, des participants. Vu la date de la constitution, la première période
d’évaluation peut être inférieure à six années.

Tous les participants recevront ce rapport au plus tard six semaines avant la date de l’assemblée annuelle et
définissent le mandat de leur représentant.

CHAPITRE IV. — De la tutelle générale des associations prestataires de service et chargées de mission

Art. 71. Sans préjudice des dispositions portant obligation de soumettre certaines décisions à la tutelle spécifique,
toutes les décisions de tous les organes des associations prestataires de services et chargées de mission sont soumises
à la tutelle générale du Gouvernement flamand.

En vue d’exercer la tutelle générale, le Gouvernement flamand désigne un commissaire investi des pouvoirs
nécessaires à l’examen et au contrôle des décisions visées à l’alinéa précédent.

37854 MONITEUR BELGE — 31.10.2001 — Ed. 2 — BELGISCH STAATSBLAD



Le commissaire du gouvernement assiste de plein droit aux réunions des organes de l’association prestataire de
services ou chargée de mission. Celle-ci doit lui adresser une invitation à cet effet. La délégation des pouvoirs est
possible dans les limites de l’arrêté de nomination pris par le Gouvernement flamand.

Art. 72. Les procès-verbaux de l’ensemble des organes de l’association prestataire de services ou chargée de
mission doivent être expédiés au commissaire du gouvernement dans un délai de trente jours calendaires après la tenue
de la réunion auxquels ils se rapportent. Le commissaire du gouvernement a le droit de requérir toute information
complémentaire qu’il juge nécessaire, ainsi que tous les documents en la matière.

Toute décision contraire aux lois, aux décrets et aux arrêtés, prise en violation des statuts ou de l’intérêt général
pourra être suspendue par le commissaire du gouvernement.

La suspension devra, sous peine de nullité, être motivée et expédiée par lettre recommandée à l’association
prestataire de services ou chargée de mission dans un délai de trente jours calendaires après réception par le
commissaire du gouvernement des procès-verbaux en cause. Ce délai sera porté à trois cents jours pour les décisions
de l’assemblée générale établissant les comptes annuels.

La suspension sera expédiée simultanément au Gouvernement flamand.

Le délai de trente et, respectivement, de trois cents jours sera interrompu par l’expédition d’une lettre
recommandée à la poste du commissaire du gouvernement requérant des documents complémentaires ou des
informations supplémentaires relatifs à une certaine décision, jusqu’au jour de réception de ceux-ci par ledit
commissaire.

Art. 73. L’association prestataire de services ou chargée de mission dont une décision est suspendue peut retirer
la décision suspendue ou la justifier de manière motivée. Elle dispose à cet effet d’un délai de trente jours calendaires
après réception de la suspension. Elle en informe le commissaire du gouvernement par lettre recommandée au plus tard
le dernier jour de ce délai, sous peine de nullité de la décision suspendue.

Le commissaire du gouvernement en informe le Gouvernement flamand.

Art. 74. Le Gouvernement flamand peut annuler une décision suspendue par le commissaire du gouvernement
dans un délai de trente jours après réception par le commissaire du gouvernement du point de vue adopté par
l’association prestataire de services ou chargée de mission. L’arrêté d’annulation motivé sera expédié au plus tard le
dernier jour de ce délai à l’association prestataire de services ou chargée de mission.

Lorsque le Gouvernement flamand laisse passer le délai pour l’annulation, la suspension est abrogée d’office.

Le Gouvernement flamand peut annuler une décision non suspendue par le commissaire du gouvernement qui est
contraire aux lois, décrets ou arrêtés ou prise en violation des statuts ou de l’intérêt général, dans un délai de soixante
jours calendaires après réception par le commissaire du gouvernement des procès-verbaux en cause. L’arrêté
d’annulation motivé doit, sous peine de nullité, être expédié à l’association prestataire de services ou chargée de
mission au plus tard le dernier jour de ce délai.

Le délai est porté à trois cent soixante jours pour les décisions de l’assemblée générale établissant les comptes
annuels.

Le délai de soixante et, respectivement, de trois cent soixante jours est interrompu par l’expédition d’une lettre
recommandée à la poste du commissaire du gouvernement requérant des documents complémentaires ou des
informations supplémentaires relatifs à une certaine décision, jusqu’au jour de réception de ceux-ci par le commissaire
du gouvernement.

Art. 75. Le Gouvernement flamand pourra, après l’expiration du délai défini dans un avertissement explicite,
constaté par la correspondance, charger le commissaire du gouvernement, par arrêté motivé, de se substituer aux
organes de l’association prestataire de services ou chargée de mission :

— lorsqu’ils omettent de prendre les mesures prescrites par l’article 68;

— lorsqu’ils ne respectent pas leurs obligations dans le commerce juridique;

— lorsqu’ils refusent de respecter les obligations découlant des lois, des décrets, des arrêtés ou de leurs propres
statuts.

CHAPITRE V. — Dispositions diverses

Art. 76. Dans le respect des dispositions de l’article 26 de la loi du 22 décembre 1986 relative aux
intercommunales, la Région flamande peut, pour toute matière régionale, soumettre à sa propre fiscalité les structures
de coopération visées dans le présent décret.

Art. 77. La tutelle des structures de coopération plurirégionales auxquelles adhèrent des communes flamandes
sur la base de dispositions conventionnelles est exercée d’un commun accord entre le Gouvernement flamand et les
autres pouvoirs concernés. Les dispositions relatives aux modalités d’exercice de la tutelle seront, le cas échéant,
intégrées aux statuts de la personne morale en cause. Ces statuts seront soumis à l’approbation du Gouvernement
flamand conformément au deuxième alinéa de l’article 30 du présent décret.

Art. 78. Sans préjudice d’autres dispositions légales ou décrétales, les associations prestataires de services et
chargées de mission peuvent prendre une part dans des personnes morales de droit public ou privé qui n’ont pas
adopté la même forme juridique, pour autant que l’objet social de ces personnes morales corresponde aux objets de
l’association et que la législation relative aux marchés publics soit respectée.

La décision y afférente est prise par l’assemblée générale sur la base d’un rapport établi par le conseil
d’administration qui démontre l’intérêt d’une telle participation. Celle-ci est soumise à la condition de l’attribution d’au
moins un mandat d’administrateur à l’association prestataire de services ou chargée de mission. Seuls les
administrateurs nommés sur la présentation des communes pourront exercer un tel mandat.

Les représentants de l’association prestataire de services ou chargée de mission feront rapport à leur conseil
d’administration.

Les éventuelles rétributions reviendront à l’association de service ou chargée de mission. Sont exceptés de cette
disposition, les jetons de présence attribués à l’administrateur nommé dans ces personnes morales par ou pour une
association prestataire de services ou chargée de mission.
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CHAPITRE VI. — Dispositions transitoires et finales

Art. 79. § 1er. Le présent décret entre en vigueur dix jours après sa publication au Moniteur belge. Il est applicable
à toutes les nouvelles structures de coopération intercommunale créées en Région flamande, et non soumises à des
dispositions légales ou décrétales spécifiques.

§ 2. Les intercommunales existant en Région flamande au moment de l’entrée en vigueur du présent décret et
soumises à la loi du 22 décembre 1986 relative aux intercommunales et au décret du 1er juillet 1987 relatif au
fonctionnement des intercommunales, à leur contrôle et à la détermination de leur ressort mettront leurs statuts en
conformité avec les dispositions du présent décret dans une période de deux ans à compter de l’entrée en vigueur,
conformément au § 1er du présent article.

Le présent décret entrera en vigueur à leur égard le jour suivant la décision de l’assemblée générale visant à
conformer les statuts aux dispositions du présent décret.

Cependant, les associations de communes existantes à l’entrée en vigueur du présent décret seront immédiatement
soumises, conformément au paragraphe précédent, aux articles 4, 39, 40, 41, 42, 44, 52, 53, 56, 59, 64, 72, 73, 74, 76 et
78 du présent décret.

En outre, la durée de ces intercommunales sera limitée à dix-huit ans à compter de la date de l’entrée en vigueur
définie au paragraphe 1er du présent article.

§ 3. Les associations de communes qui ne répondent pas aux dispositions du présent décret sans avoir d’autre base
décrétale expresse se conformeront aux dispositions du présent décret avant le 31 décembre 2002 au plus tard. Le
présent décret entrera en vigueur à leur égard à la date du 1er janvier 2003.

Art. 80. § 1er. Les intercommunales visées au paragraphe 2 de l’article 79 du présent décret auxquelles participent
une ou plusieurs provinces sans que cette participation ne soit spécifiquement réglée par d’autres dispositions légales
ou décrétales adapteront, le cas échéant, leurs statuts de manière à ce que l’apport des provinces au 31 décembre 2006
se plafonne à 20 % du capital social global.

Sur la demande de l’assemblée générale qui décide à la majorité des voix des représentants communaux, sur la
base d’un rapport financier circonstancié démontrant la nécessité de la demande, le Gouvernement flamand peut
reporter une fois, par arrêté motivé, la date finale de 31 décembre 2006 au 31 décembre 2012 au plus tard.

§ 2. Les intercommunales, visées au paragraphe 2 de l’article 79 du présent décret, auxquelles participent des
personnes physiques et morales sans que cette participation ne soit spécifiquement réglée par d’autres dispositions
légales ou décrétales adapteront leurs statuts de manière à permettre auxdites personnes physiques et morales non
chargées d’une mission d’exploitation ou de gestion de se retirer au moment de l’entrée en vigueur du présent décret.
Les autres personnes physiques et juridiques se retireront au plus tard soit au moment de la reconduction des
associations soit à la date du 31 décembre de la dix-huitième année suivant l’année des dernières élections communales
précédant l’entrée en vigueur conformément au paragraphe premier de l’article 79 du présent décret.

Ces personnes ne seront redevables d’aucune indemnité et l’application du troisième alinéa de l’article 37 du
présent décret ne pourra leur être imposée.

§ 3. Tant que les personnes physiques et morales continueront de participer aux intercommunales, visées au
paragraphe deux de l’article 79 du présent décret, elles conserveront une représentation au sein des organes des
associations, dans le respect des dispositions prévues par le présent décret relatives à la prédominance des communes
et à la présidence. Tout éventuel droit de veto ou de suspension leur ayant été attribué en vertu des statuts expirera à
l’entrée en vigueur du présent décret, conformément au paragraphe premier de l’article 79 du présent décret.

Art. 81. Aux dates respectives de l’entrée en vigueur définie à l’article 79 du présent décret, la réglementation
suivante sera abrogée :

a. la loi du 22 décembre 1986 relative aux intercommunales vis-à-vis des structures de coopération des
communes dont le ressort se situe entièrement dans les limites de la Région flamande, à l’exception de l’article
26 et des dispositions relatives aux associations de communes et provinces, visées à l’article 92bis, § 2, d, de
la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles;

b. le décret du 1er juillet 1987 relatif au fonctionnement des intercommunales, à leur contrôle et à la détermination
de leur ressort;

c. l’article 43, § 2, du décret du 2 juillet 1981 relatif à la prévention et à la gestion des déchets.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu’il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 6 juillet 2001.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
Ministre flamand des Finances, du Budget, de la Politique extérieure et des Affaires européennes,

P. DEWAEL

Le Ministre flamand des Affaires intérieures, du Logement et de la Fonction publique,
P. VAN GREMBERGEN

Note
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