Belgian Waste-to-Energy
BW2E
de Broquevillelaan 12
1150 Brussel

STATUTEN

De ondergetekenden:
BIONERGA NV, Centrum Zuid 2098, 3530 Houthalen-Helchteren, vertegenwoordigd door Peeters Philip
I.B.W. CVBA, Rue de la Religion 10, 1400 Nivelles, vertegenwoordigd door le Hardy de
Beaulieu Baudouin
I.C.D.I. CVBA, Rue du Déversoir 1, 6010 Charleroi, vertegenwoordigd door Teller Philippe
I.M.O.G., Opdrachthoudende Vereniging Vlaams Gewest, Grote Markt, 8500 Kortrijk, vertegenwoordigd door Bonnier
Johan
INDAVER NV, Poldervlietweg 5, 2030 Antwerpen, vertegenwoordigd door Maes Geert
IN.TRA.DEL, Intercommunale CVBA, Rue Pré Wigy 0000, 4040 Herstal, vertegenwoordigd door Joine Luc
I.P.A.L.L.E. CVBA, Chemin de l’Eau Vive 1, 7503 Tournai, vertegenwoordigd door Dupont Laurent
I.S.V.A.G., Opdrachthoudende Vereniging Vlaams Gewest, Boomsesteenweg 1000, 2610 Wilrijk, vertegenwoordigd
door Moulaert Kristel
IVAGO, Opdrachthoudende Vereniging Vlaams Gewest, Botermarkt 1, 9000 Gent, vertegenwoordigd door De
Keulenaere Bart
I.V.B.O., Opdrachthoudende Vereniging Vlaams Gewest, Pathoekeweg 41, 8000 Brugge, vertegenwoordigd door
Vijncke Pieter
IVM, Opdrachthoudende Vereniging Vlaams Gewest, Sint-Laureinsesteenweg 29, 9900 Eeklo, vertegenwoordigd
door Joos Patrick
I.V.O.O., Opdrachthoudende Vereniging Vlaams Gewest, Klokhofstraat 2, 8400 Oostende, vertegenwoordigd door
Doms Alfons
MIROM Roeselare, Opdrachthoudende Vereniging Vlaams Gewest, Oostnieuwkerksesteenweg
Roeselare, vertegenwoordigd door Bonte Jean-Luc

121, 8800

Net Brussel, Gewestelijk Agentschap voor Netheid - Bruxelles - Propreté, Agence régionale pour la propreté,
Overheid van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de Broquevillelaan 12, 1150 Brussel, vertegenwoordigd door
Jumeau Vincent
Dumbruch Georges, 51 Chaussée Saint-Pierre, 1040 Brussel

verklaren bij deze akte de feitelijke vereniging onder dezelfde benaming om te vormen tot een vereniging zonder
winstoogmerk, overeenkomstig de Wet van 27 juni 1921, gewijzigd door de Wet van 2 mei 2002, die
rechtspersoonlijkheid verleent aan de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder
winstoogmerk en de stichtingen, waarvan zij de statuten als volgt samenstellen:
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TITEL I: NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR
ARTIKEL 1
De vereniging draagt de naam: Belgian Waste-to-Energy. Als afgekorte benaming neemt de vereniging aan: BW2E.
ARTIKEL 2
De zetel van de vereniging is gevestigd te de Broquevillelaan 12, 1150 Brussel en ressorteert onder het gerechtelijk
arrondissement Brussel.
Hij kan slechts verplaatst worden door de algemene vergadering mits deze bovendien de regels in acht neemt zoals
vereist voor een statuutswijziging en beschreven in deze statuten.
ARTIKEL 3
De vereniging heeft tot doel:
Het verdedigen van de gemeenschappelijke belangen van de Belgische sector van de energetische
valorisatie door verbranding van huishoudelijke afvalstoffen en afvalstoffen die naar aard en samenstelling
vergelijkbaar zijn met huishoudelijke afvalstoffen op regionaal, federaal en Europees niveau;
Het uitwisselen van informatie rond wetgeving in verband met de energetische valorisatie van dit afval;
Het zoeken naar gemeenschappelijke oplossingen voor de sector.
Sociale aangelegenheden en items niet eigen aan de sector van energetische valorisatie van bovenvermeld afval
behoren niet tot de bevoegdheid van de vereniging.
De vereniging mag alle activiteiten ondernemen die dit doel kunnen bevorderen. Zij kan in die zin ook, doch slechts
op bijkomstige wijze, handelsdaden stellen, enkel voor zover de opbrengst hiervan besteed wordt aan het doel
waarvoor zij werd opgericht.
ARTIKEL 4
De vereniging is opgericht voor onbepaalde duur, maar kan evenwel te allen tijde ontbonden worden.

TITEL II: L E D E N
ARTIKEL 5
De vereniging telt enkel effectieve leden, verder leden genoemd.
De oprichters van de vereniging zijn de eerste effectieve leden.
De gegevens van deze leden worden vermeld in het ledenregister dat op de zetel van de vereniging wordt
bijgehouden. Hun minimumaantal is bepaald op zes.
ARTIKEL 6
Als lid komt in aanmerking: elke rechtspersoon of elke afgevaardigde van een rechtspersoon op Belgisch
grondgebied die eigenaar is van een Waste-to-Energy-plant voor huishoudelijke afvalstoffen en afvalstoffen die naar
aard en samenstelling vergelijkbaar zijn met huishoudelijke afvalstoffen.
In de algemene vergadering moeten de volgende mandaten minstens voorzien zijn:
Minstens twee mandaten vanuit het Vlaamse Gewest (op basis van de vestiging van rechtspersoon die zelf
als lid optreedt of een lid voordraagt)
Minstens twee mandaten vanuit het Waalse Gewest (op basis van de vestiging van rechtspersoon die zelf
als lid optreedt of een lid voordraagt);
Minstens twee mandaten vanuit het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest (op basis van de vestiging van
rechtspersoon die zelf als lid optreedt of een lid voordraagt).
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ARTIKEL 7
De aanvraag tot toetreding als lid moet schriftelijk worden ingediend bij de raad van bestuur die hierover een
beslissing neemt.
Indien een rechtspersoon een natuurlijk persoon als lid voordraagt, moet de raad van bestuur zowel de
rechtspersoon als de natuurlijke persoon aanvaarden. Dit voordrachtrecht van de rechtspersoon kan ontnomen
worden door de algemene vergadering conform een beslissing tot uitsluiting van een lid.
De vertegenwoordigers van rechtspersonen-leden kunnen ten alle tijde door de rechtspersoon zelf vervangen
worden. De vertegenwoordigers van de rechtspersonen-leden moeten door de raad van bestuur aanvaard worden en
kunnen te allen tijde door haar ontzet worden.
De rechtspersoon die een lid voordraagt of als lid een vertegenwoordiger afvaardigt, moet eveneens een vaste
plaatsvervanger voordragen die het lid of de vertegenwoordiger kan vervangen op de algemene vergadering. Deze
vaste plaatsvervangers moeten aanvaard worden door de raad van bestuur en kunnen te allen tijde door de raad van
bestuur uit hun mandaat worden ontzet.
ARTIKEL 8
De rechtspersonen-leden, alsook de rechtspersonen van wie een afgevaardigde zetelt als lid, zijn tot een jaarlijkse
bijdrage van maximum 0,02 euro per ton vergunde verbrandingscapaciteit verplicht. De jaarlijkse te betalen bijdrage
wordt vastgelegd door de algemene vergadering.
Als de vereniging beslist om lid te worden van CEWEP, zal de bijdrage voor het lidmaatschap van CEWEP bovenop
de jaarlijkse bijdrage betaald moeten worden.
De leden, alsook de rechtspersonen van wie een afgevaardigde zetelt als lid, worden jaarlijks door de raad van
bestuur aangemaand hun bijdrage binnen een bepaalde termijn te betalen. Het lid-rechtspersoon dat niet betaalt
binnen een door de raad van bestuur bepaalde termijn, wordt geacht ontslagnemend te zijn. Overeenkomstig verliest
een lid-natuurlijke persoon haar rechten als lid indien de rechtspersoon die het lid heeft afgevaardigd de bijdrage niet
heeft betaald binnen de door de raad van bestuur bepaalde termijn.
ARTIKEL 9
Het lidmaatschap is jaarlijks opzegbaar middels een aangetekend schrijven ten laatste zes maanden voor het
aanvatten van een nieuw werkingsjaar. Met een werkingsjaar wordt een kalenderjaar bedoeld.
Elk lid kan te allen tijde worden uitgesloten door een beslissing van de algemene vergadering, conform de
bepalingen in artikel 32 van de statuten.
Voor een rechtspersoon-lid geldt dat het lidmaatschap eveneens beëindigd wordt door verlies van haar
rechtspersoonlijkheid of door verlies van de toetredingsvoorwaarden als lid.
Voor een natuurlijke persoon-lid geldt dat het lidmaatschap eveneens beëindigd wordt doordat de rechtspersoon die
het lid heeft voorgedragen haar rechtspersoonlijkheid verliest, of uitgesloten wordt door de algemene vergadering,
ofwel niet langer voldoet aan de voorwaarden omschreven in artikel 6, ofwel beslist om het mandaat van het lid terug
te trekken.
ARTIKEL 10
Uittredende of uitgesloten leden en hun rechtsopvolgers hebben geen deel in het vermogen van de vereniging, en
kunnen derhalve ook nooit teruggave of vergoeding voor gestorte bijdragen of gedane inbrengsten vorderen.
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TITEL III: DE RAAD VAN BESTUUR

ARTIKEL 11
De vereniging wordt bestuurd door een raad van bestuur van minstens vijf bestuurders. De bestuurders worden
gekozen uit de leden-natuurlijke personen en uit de vertegenwoordigers van rechtspersonen-leden, waarvan
minstens twee bestuurders afkomstig van rechtspersonen uit het Vlaamse Gewest, minstens twee bestuurders
afkomstig van rechtspersonen uit het Waalse Gewest en minstens één bestuurder afkomstig van een rechtspersoon
uit het Brussels Hoofdstedelijke Gewest.
Vanuit één rechtspersoon kan slechts één mandaat als bestuurder worden ingevuld.
Elke deelname van een Vlaamse dienstverlenende of opdrachthoudende vereniging binnen de vereniging moet
verzekerd worden van een bestuurdersmandaat, conform het decreet intergemeentelijke samenwerking.
Het aantal bestuurders moet in ieder geval steeds kleiner zijn dan het aantal leden van de algemene vergadering.
ARTIKEL 12
De bestuurders worden benoemd voor vijf jaar en zijn herverkiesbaar.
ARTIKEL 13
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering met een meerderheid van stemmen, ongeacht het
aantal aanwezige en/of vertegenwoordigde leden. De bestuurders oefenen hun mandaat kosteloos uit.
Voor elke bestuurder wordt een plaatsvervanger aangeduid door de algemene vergadering, die bij afwezigheid van
de bestuurder op de bijeenkomsten van de raad van bestuur als vervanger kan optreden.
De raad van bestuur kiest onder zijn leden minstens een voorzitter en twee vicevoorzitters. De voorzitter en
vicevoorzitters worden jaarlijks gekozen. De voorzitter en de vicevoorzitters behoren elk tot een aparte regio (Vlaams
Gewest, Waals Gewest, Brussels Hoofdstedelijk Gewest).
ARTIKEL 14
Het mandaat van de bestuurders eindigt door afzetting door de algemene vergadering, door vrijwillig ontslag, door
het verstrijken van het mandaat of door verlies van het mandaat die conform artikel 11 van de statuten het
bestuurdersmandaat rechtvaardigde of door overlijden.
De afzetting door de algemene vergadering wordt beslist bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal
aanwezige en/of vertegenwoordigde leden. Het moet evenwel uitdrukkelijk vermeld worden op de agenda van de
algemene vergadering.
Een bestuurder die vrijwillig ontslag neemt, moet dit schriftelijk bekendmaken aan de raad van bestuur. Dit ontslag
gaat onmiddellijk in tenzij door dit ontslag het minimum aantal bestuurders onder het statutaire minimum is gedaald.
In dit geval, moet de raad van bestuur binnen de twee maanden de algemene vergadering bijeenroepen, welke in de
vervanging van de betrokken bestuurder dient te voorzien en hem daarvan ook schriftelijk in kennis zal stellen. De
ontslagnemende bestuurder is gehouden diens mandaat aan te houden tot in zijn vervanging wordt voorzien.
ARTIKEL 15
De raad van bestuur leidt de zaken van de vereniging en vertegenwoordigt deze in en buiten rechte. Hij is bevoegd
voor alle aangelegenheden, met uitzondering van die welke uitdrukkelijk door de wet aan de algemene vergadering
zijn voorbehouden. Hij treedt op als eiser en verweerder, in alle rechtsgedingen en beslist over het al dan niet
aanwenden van rechtsmiddelen. De raad van bestuur verzorgt de communicatie met derden.
De raad van bestuur benoemt en ontslaat de leden van het personeel en bepaalt hun bezoldigingen.
De raad van bestuur oefent zijn bevoegdheden uit als college.
Een bestuurder kan zich op de bijeenkomsten laten vertegenwoordigen door diens plaatsvervangende bestuurder
(conform artikel 13) of door een andere bestuurder.
Slechts één volmacht per bestuurder is mogelijk. De

4

plaatsvervangende bestuurder moet aanvaard worden door de algemene vergadering en kan te allen tijde door de
algemene vergadering van diens mandaat worden ontnomen.
De raad van bestuur kan slechts geldig beslissen indien minstens de helft van de bestuurders aanwezig of geldig
vertegenwoordigd is. De beslissingen worden slechts aangenomen bij 2/3 van stemmen van de aanwezige en
vertegenwoordigde bestuurders.
Indien een standpunt of andere beslissing van één of meer van de bestuurders niet overeenstemt met dat van de
meerderheid, behoudt deze het recht om op eigen initiatief hun beslissing naar buiten te brengen en extern te
bepleiten. In dat geval kan dit enkel gebeuren zonder op enige wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, te laten
uitschijnen dat deze beslissing ook een beslissing of standpunt van de vereniging zou zijn.
In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vzw zulks vereisen, kunnen
de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Daartoe
is vereist dat er vooraf een unaniem akkoord is onder de bestuurders om tot schriftelijke besluitvorming over te gaan.
Deze procedure kan niet gevolgd worden voor de vaststelling van de jaarrekening.
ARTIKEL 16
De data van de bijeenkomsten worden vastgelegd door de raad van bestuur. Op verzoek van één van de
bestuurders moet er echter in een bijeenroeping worden voorzien.
De oproepingen tot de raad van bestuur moeten om geldig te zijn ondertekend of verstuurd worden door de voorzitter
of door twee bestuurders of door een persoon hiertoe aangeduid door de raad van bestuur. Alle bestuurders moeten
worden opgeroepen per gewone of aangetekende brief of per mail, ten minste twee werkdagen voor de vergadering.
Bij hoogdringendheid kan van deze termijn afgeweken worden, mits alle bestuurders hiermee akkoord zijn.
De agenda wordt bepaald door de raad van bestuur of door een persoon hiertoe aangeduid door de raad van bestuur
en meegestuurd met de uitnodiging. Elk agendapunt ingediend door één van de bestuurders tot vlak voor aanvang
van de vergadering wordt eveneens op de agenda vermeld. De indiener wordt hierbij wel verzocht om een inleiding
en eventuele argumentatie rond het agendapunt voor te bereiden.
De raad van bestuur bepaalt de locatie van de bijeenkomst. Indien geen locatie gepreciseerd wordt, vindt de
bijeenkomst plaats op de zetel van de vereniging.
De bijeenkomsten zijn niet openbaar. Op voorstel van één van de bestuurders kan de raad van bestuur beslissen om
een beroep te doen op externe deskundigen of om derden uit te nodigen.
De vergaderingen van de raad van bestuur worden voorgezeten door de voorzitter. Indien deze belet of afwezig is,
wordt de vergadering voorgezeten door de oudste van de aanwezige vicevoorzitters.
ARTIKEL 17
Van elke vergadering worden notulen gemaakt, die ondertekend worden door twee bestuurders en die ingeschreven
worden in een daartoe bestemd register. De uittreksels die moeten worden voorgelegd worden geldig ondertekend
door twee bestuurders.

ARTIKEL 18
De raad van bestuur vaardigt alle huishoudelijke reglementen uit die hij nodig acht en nuttig oordeelt.
ARTIKEL 19
Elke bestuurder kan geldig tekenen namens de vereniging tegenover bpost (zoals bijvoorbeeld voor het in ontvangst
nemen van aangetekende zendingen).
Bestuurders die namens de vereniging optreden, moeten ten aanzien van derden niet doen blijken van enig besluit of
van enige machtiging.
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ARTIKEL 20
De raad van bestuur kan zijn bevoegdheden voor bepaalde handelingen en taken op zijn verantwoordelijkheid
overdragen aan één of meerdere van de bestuurders of aan een ander persoon, die al dan niet lid is van de
vereniging.
De raad van bestuur stelt een directiecomité aan en verleent hen via volmacht specifieke bevoegdheden. Dit
directiecomité bestaat uit vijf personen, samengesteld conform de minimumindeling van de raad van bestuur
opgenomen in artikel 11 van de statuten. De leden van het directiecomité moeten niet benoemd worden onder de
bestuurders.
Hun benoeming gebeurt door de raad van bestuur.
De ambtsbeëindiging van deze gemachtigde personen kan geschieden
a) op vrijwillige basis door de gemachtigde zelf door een schriftelijk ontslag in te dienen bij de raad van bestuur
b) door afzetting door de raad van bestuur.
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als college wordt de
vereniging in en buiten rechte steeds geldig vertegenwoordigd door het gezamenlijke optreden van twee bestuurders
of door een persoon hiertoe aangeduid door de raad van bestuur.
De voor bijzondere opdrachten aangestelde gevolmachtigden oefenen hun bevoegdheden afzonderlijk of gezamenlijk
uit.
ARTIKEL 21
De raad van bestuur kan een dagelijks bestuur aanstellen.
Het dagelijks bestuur wordt omschreven als de handelingen of verrichtingen die door het dagelijks leven van de
vereniging worden vereist en die zowel wegens hun gering belang als wegens de noodzakelijkheid van een snelle
oplossing de tussenkomst van de raad van bestuur zelf niet rechtvaardigen.
De benoeming van de leden van het dagelijks bestuur gebeurt door de raad van bestuur. Leden van het dagelijks
bestuur dienen niet noodzakelijk lid te zijn van de raad van bestuur.
De ambtsbeëindiging van het dagelijks bestuur kan geschieden:
a) op vrijwillige basis door een lid van het dagelijks bestuur zelf door een schriftelijk ontslag in te dienen bij de raad
van bestuur
b) door afzetting door de raad van bestuur.
De beslissingen genomen door het dagelijks bestuur worden op intern vlak steeds genomen in collegiaal overleg.
Voor de externe vertegenwoordiging wat het dagelijks bestuur betreft, kan een dagelijks bestuurder alleen handelen.

TITEL IV: ALGEMENE VERGADERING

ARTIKEL 22
De algemene vergadering is samengesteld uit alle effectieve leden, en wordt voorgezeten door de voorzitter van de
raad van bestuur. Indien deze belet of afwezig is, wordt de vergadering voorgezeten door de oudste van de
aanwezige vicevoorzitters.
Elk lid beschikt over één eigen stem op de algemene vergadering.
Een lid kan zich echter door een ander lid of door een plaatsvervanger (conform titel II van de statuten) op de
algemene vergadering laten vertegenwoordigen. Een lid kan evenwel slechts één ander lid vertegenwoordigen. De
volmacht moet schriftelijk gegeven worden.
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ARTIKEL 23
De algemene vergadering is uitsluitend bevoegd voor:
- het wijzigen van de statuten,
- de benoeming en de afzetting van de bestuurders,
- de benoeming en de afzetting van de commissarissen en het bepalen van hun bezoldiging ingeval een
bezoldiging wordt toegekend,
- de kwijting aan de bestuurders en de commissarissen,
- de goedkeuring van de begroting en van de rekening,
- de vrijwillige ontbinding van de vereniging,
- de uitsluiting van een lid van de vereniging,
- de omzetting van de vereniging in een vennootschap met een sociaaloogmerk,
- alle gevallen waarin deze statuten het vereisen.
ARTIKEL 24
De algemene vergadering komt samen na een beslissing door de raad van bestuur telkens als het doel van de
vereniging zulks vereist.
De beslissingsbevoegdheid is voorbehouden aan de raad van bestuur, de uitvoeringsbevoegdheid wordt
gedelegeerd aan een door de raad van bestuur aan te duiden persoon.
Zij moet tenminste eenmaal per jaar worden bijeengeroepen voor het goedkeuren van de rekeningen van het
afgelopen jaar, voor het goedkeuren van de begroting van het komend jaar en om zich uit te spreken over de kwijting
van de bestuurders.
ARTIKEL 25
De jaarlijkse algemene vergadering wordt gehouden binnen de zes maanden na afsluitingsdatum van het boekjaar.
ARTIKEL 26
De raad van bestuur is bovendien verplicht de algemene vergadering samen te roepen wanneer 1/5e van de
effectieve leden daartoe een verzoek richt aan de raad van bestuur en dit per aangetekende brief waarin de te
behandelen agendapunten zijn vermeld. In dit geval is de raad van bestuur verplicht de algemene vergadering
samen te roepen binnen de 15 dagen met vermelding op de agenda van de gevraagde agendapunten. De
bijeenkomst zelf moet uiterlijk de veertigste dag na het verzoek plaatsvinden.
ARTIKEL 27
De oproepingen tot de algemene vergadering moeten om geldig te zijn, ondertekend of verzonden worden door een
door de raad van bestuur aan te duiden persoon. Alle effectieve leden moeten worden opgeroepen per gewone brief
of per mail of per aangetekende brief of per fax tenminste acht dagen voor de vergadering.
ARTIKEL 28
De oproeping, die plaats, dag en uur van de vergadering vermeldt, bevat de agenda, die wordt vastgelegd door de
raad van bestuur. Elk onderwerp dat schriftelijk wordt voorgedragen door 1/20e van de effectieve leden, moet
eveneens op de agenda worden vermeld. Dit onderwerp moet door het 1/20e van de leden ondertekend zijn en
tenminste twee dagen voor de vergadering aan de raad van bestuur overhandigd zijn. Onderwerpen die niet op de
agenda staan, kunnen slechts behandeld worden indien 2/3 van de aanwezige en vertegenwoordigde leden hiermee
instemt.
ARTIKEL 29
Behalve in de gevallen waarin de wet of de statuten voorzien in een bijzondere meerderheid, worden de besluiten
genomen bij meerderheid van stemmen van de aanwezige en/of vertegenwoordigde leden, ongeacht het aantal
aanwezige en/of vertegenwoordigde leden en worden de onthoudingen en ongeldige stemmen niet in de beoordeling
meegerekend. Bij staking van stemmen beslist de stem van de voorzitter of diegene die op dat ogenblik de
vergadering voorzit.
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ARTIKEL 30
Tot wijziging van de statuten kan slechts worden besloten indien die wijziging gedetailleerd op de agenda is vermeld
en indien 2/3e van de effectieve leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Wordt dit getal niet bereikt dan kan een
tweede vergadering worden bijeengeroepen, zoals door deze statuten is bepaald, en waarop deze vergadering een
geldig besluit zal kunnen nemen, ongeacht het aantal aanwezigen. Deze tweede vergadering mag niet binnen de 15
dagen volgend op de eerste vergadering worden gehouden. Voor elke statutenwijziging is bovendien een
meerderheid van 2/3e der aanwezige of vertegenwoordigde stemmen vereist, ook op de tweede algemene
vergadering. Tot wijziging van het doel van de vereniging kan slechts met een meerderheid van 4/5e van de
stemmen worden besloten. Onthoudingen en ongeldige stemmen hebben de waarde van een tegenstem.
ARTIKEL 31
Bij vrijwillige ontbinding van de vereniging worden dezelfde regels als deze beschreven voor het wijzigen van het
doel der vereniging vereist.
ARTIKEL 32
Een meerderheid van 2/3e der stemmen is vereist voor het uitsluiten van een lid. Onthoudingen en ongeldige
stemmen hebben de waarde van een tegenstem.
Bij uitsluiting van een lid moet dit punt eveneens op de agenda voorkomen en moet het lid worden uitgenodigd om in
zijn verdediging te kunnen voorzien.
ARTIKEL 33
Van elke vergadering worden notulen gemaakt, die ondertekend worden door de voorzitter en een bestuurder en
opgenomen worden in een bijzonder register. Dit register kan op de zetel van de vereniging door leden en
belanghebbende derden worden ingezien. Uittreksels daarvan worden geldig ondertekend door de voorzitter en een
bestuurder.
TITEL V: REKENINGEN EN BEGROTINGEN

ARTIKEL 34
Het boekjaar van de vereniging loopt van 1 januari tot 31 december.
De raad van bestuur sluit de rekeningen over het voorbije boekjaar af en bereidt de begroting van het komend
boekjaar voor. Beide worden ter goedkeuring aan de algemene vergadering voorgelegd die gehouden wordt binnen
zes maanden na afsluitingsdatum van het boekjaar.
TITEL VI: ONTBINDING EN VEREFFENING
ARTIKEL 35
Behoudens gevallen van gerechtelijke ontbinding en ontbinding van rechtswege kan slechts de algemene
vergadering tot ontbinding besluiten indien 2/3e van de leden op de algemene vergadering aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en er bovendien een 4/5e meerderheid akkoord is om de vereniging vrijwillig te ontbinden. Het
voorstel tot vrijwillige ontbinding van de vereniging moet uitdrukkelijk op de agenda van de algemene vergadering
vermeld worden.
Zijn geen 2/3e van de leden op deze algemene vergadering aanwezig of vertegenwoordigd, dan moet een tweede
algemene vergadering worden bijeengeroepen die geldig beraadslaagt ongeacht het aantal aanwezige of
vertegenwoordigde leden maar mits een 4/5e meerderheid wordt akkoord gevonden om de vereniging vrijwillig te
ontbinden.
In geval van vrijwillige ontbinding benoemt de algemene vergadering, of bij gebreke daarvan, de rechtbank, één of
meer vereffenaars. Zij bepaalt tevens hun bevoegdheid alsmede de vereffeningsvoorwaarden.
De activa zullen, na aanzuivering van de passiva, worden overgedragen aan een vereniging met een gelijkaardige
doelstelling, aangeduid door de algemene vergadering.
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TITEL VII: SLOTBEPALING

ARTIKEL 36
Voor alles wat in deze statuten niet is voorzien of geregeld, blijft de Wet van 27 juni 1921 gewijzigd door de wet van 2
mei 2002 en latere wijzigingen toepasselijk.
Aldus opgemaakt en aangenomen op de stichtingsvergadering van 25 maart 2015 in achttien exemplaren,

Te Eeklo,

BIONERGA NV, vertegenwoordigd door Peeters Philip

I.B.W. CVBA, vertegenwoordigd door le Hardy de Beaulieu Baudouin

I.C.D.I. CVBA, vertegenwoordigd door Teller Philippe

I.M.O.G., Opdrachthoudende Vereniging Vlaams Gewest, vertegenwoordigd door Bonnier Johan

INDAVER NV, vertegenwoordigd door Maes Geert

IN.TRA.DEL, Intercommunale CVBA, vertegenwoordigd door Joine Luc
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I.P.A.L.L.E. CVBA, vertegenwoordigd door Dupont Laurent

I.S.V.A.G., Opdrachthoudende Vereniging Vlaams Gewest, vertegenwoordigd door Moulaert Kristel

IVAGO, Opdrachthoudende Vereniging Vlaams Gewest, vertegenwoordigd door De Keulenaere Bart

I.V.B.O., Opdrachthoudende Vereniging Vlaams Gewest, vertegenwoordigd door Vijncke Pieter

IVM, Opdrachthoudende Vereniging Vlaams Gewest, vertegenwoordigd door Joos Patrick

I.V.O.O., Opdrachthoudende Vereniging Vlaams Gewest, vertegenwoordigd door Doms Alfons

MIROM Roeselare, Opdrachthoudende Vereniging Vlaams Gewest, vertegenwoordigd door Bonte Jean-Luc

Net Brussel, Gewestelijk Agentschap voor Netheid - Bruxelles - Propreté, Agence régionale pour la propreté,
Overheid van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, vertegenwoordigd door Jumeau Vincent

Dumbruch Georges

10

