Artikel 1. Rechtsvorm – Naam
“Water-Link”, is een intergemeentelijk samenwerkingsverband dat de rechtsvorm heeft aangenomen van
een opdrachthoudende vereniging (hierna de “vereniging” of de “opdrachthoudende vereniging”) in de zin
van artikel 398, §2, 3° van het Decreet van 22 december 2017 over het lokale bestuur (hierna het
“Decreet”).
Artikel 2. Doel
De vereniging heeft tot doel het integraal waterbeheer in de meest ruime betekenis van het woord, en
omvat onder meer de watervoorziening, de watersanering, en het beheer van watergebonden producten
en diensten. Daarbij is de term water te begrijpen in zijn meest ruime betekenis.
Onder watervoorziening wordt begrepen, in de ruimste zin, het bestuderen, ontwerpen, financieren,
realiseren, herstellen, beheren en exploiteren van installaties voor waterwinning en -productie,
wateropslag, waterbehandeling, watertransport, waterdistributie en waterleveringen, inclusief de studie,
controle, financiering en levering van producten, processen, concepten en diensten die met de
watervoorziening verband houden. In het raam hiervan verzorgt de vereniging het beheer van de
drinkwatervoorziening op het grondgebied van de aan deze activiteit deelnemende gemeenten in
overeenstemming met het decreet van 24 mei 2002 betreffende water bestemd voor menselijke
aanwending, zoals van tijd tot tijd gewijzigd.
Onder watersanering wordt begrepen, in de ruimste zin, het bestuderen, ontwerpen, financieren,
realiseren, herstellen, beheren en exploiteren van alle netten van leidingen, kunstwerken en inrichtingen
van alle aard inzake afvalwater en hemelwater, inclusief waterzuiveringsinstallaties en individuele
behandelingsinstallaties, die moeten dienen voor de opvang, het transport, het beheer of de zuivering en
verwijdering of hergebruik van afvalwater en hemelwater. In het raam hiervan verzorgt de vereniging de
gemeentelijke saneringsplicht van de aan deze activiteit deelnemende gemeenten in overeenstemming
met het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid en het decreet van 24 mei 2002
betreffende water bestemd voor menselijke aanwending, zoals van tijd tot tijd gewijzigd.
Onder beheer van watergebonden producten en diensten wordt begrepen, in de ruimste zin, het
bestuderen, het ontwikkelen en valoriseren van watergebonden producten en diensten, onder meer maar
niet uitsluitend, inzake nexus water en energie en hergebruik van water.
De vereniging mag alle verrichtingen stellen en deelnemen aan alle bedrijvigheden die rechtstreeks of
onrechtstreeks met dit doel verband houden of de verwezenlijking van dit doel ondersteunen, zo onder
meer alle dienstverlening, waarbij de beschikbare technische, commerciële, administratieve,
economische, financiële, sociale en beheersmatige competenties, zoals inzake klantenmanagement,
investering, exploitatie, studie en financiering, worden ingezet.
De vereniging mag dit doel mede verwezenlijken door samen te werken met derden, zowel door het
afsluiten van overeenkomsten als door oprichting van of deelneming in andere rechtspersonen, door het
verzekeren van de watervoorziening en -sanering of door daarover te adviseren en in het algemeen door
op welke wijze ook alle diensten te verrichten die met de activiteiten verband houden. In het algemeen
heeft de vereniging tot taak alle handelingen te stellen die nodig of nuttig zijn om het gestelde doel te
bereiken, met inbegrip van elke financiële, roerende of onroerende transactie die rechtstreeks of
onrechtstreeks verband houdt met haar doel.
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Artikel 3. Zetel
De zetel van de vereniging is gevestigd te 2018 Antwerpen, Mechelsesteenweg 66.
Artikel 4. Duur en wijze van verlenging
Bij de oprichting van de vereniging werd de duur van de vereniging vastgesteld op vierenvijftig jaar,
ingaande op 1 januari 1930. Bij beslissing van de buitengewone algemene vergadering van de vereniging
van 29 juni 1983 is de duur van de vereniging verlengd met een termijn van dertig (30) jaar om te eindigen
op 31 december 2013. Bij beslissing van de buitengewone algemene vergadering van de vereniging van
18 december 2013, is de duur van de vereniging verlengd met een termijn van twaalf (12) jaar, dit wil
zeggen van 1 januari 2014 tot 31 december 2025.
Na afloop van de statutair bepaalde duur kan de vereniging opeenvolgende keren verlengd worden
voor een termijn die telkens niet langer mag zijn dan achttien jaar.
Op verzoek van de gewone meerderheid van het totale aantal deelnemers en op voorwaarde dat het
verzoek gedragen wordt door een drievierde (3/4) meerderheid van het aantal deelnemende
gemeenten, kan de laatste algemene vergadering vóór het verstrijken van de duur, tot de verlenging
beslissen met een drievierde (3/4) meerderheid van het aantal stemmen. De
gemeenteraadsbeslissingen die daarvoor worden genomen, worden bij het verslag van de algemene
vergadering gevoegd en zijn gebaseerd op een onderzoek, in voorkomend geval op basis van een
vergelijkend onderzoek als er zich verschillende beheersvormen reëel aanbieden.
Uiterlijk negentig (90) dagen 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 willen verlengen, kunnen daartoe niet verplicht worden en houden op deel uit
te maken van de opdrachthoudende vereniging op het einde van het jaar waarin de algemene
vergadering tot de verlenging heeft beslist. Vooraf leggen ze hun beslissing daartoe voor, die wordt
gevoegd bij het verslag van de algemene vergadering. Ze leven de door hen aangegane contractuele
verbintenissen na, maar zijn voor het overige geen schadevergoeding verschuldigd. Artikel 425, vierde
en vijfde lid van het Decreet zijn op hen van toepassing.
Deelnemers die nalaten over de verlenging te beslissen of hun beslissing mee te delen, worden geacht
verder deel uit te maken van de vereniging.
Als de duur van de vereniging verstrijkt in de loop van het jaar waarin de verkiezingen voor een
algehele vernieuwing van de gemeenteraden worden georganiseerd, wordt over de verlenging pas
beslist in het daaropvolgende jaar, zowel door de betrokken gemeenteraden als door de eerste
algemene vergadering in de loop van dat jaar. Zolang wordt de oorspronkelijke duur verlengd.
Artikel 5. Kapitaal
Het maatschappelijk kapitaal van de vereniging is niet begrensd en bedraagt de som van het vaste en
het variabele gedeelte van het kapitaal.
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Het vaste gedeelte van het maatschappelijk kapitaal is bepaald op honderdnegentign miljoen
tweehonderd duizend euro (EUR 190.200.000).
Het kapitaal is zonder wijziging van de statuten veranderlijk voor het bedrag dat het vaste gedeelte van
het kapitaal overtreft.
Artikel 6. Aandelen
Het kapitaal is verdeeld in twee categorieën van aandelen, met name “A-aandelen” en “B-aandelen”.
De “A-aandelen” worden toegekend aan de stad Antwerpen en de gemeenten die deelnemen aan de
watervoorzieningsactiviteit in verhouding tot hun respectievelijke inbreng van al hun eigendoms- en
genotsrechten op de roerende en onroerende goederen die worden gebruikt voor de watervoorziening.
De A-aandelen hebben een gelijke nominale waarde van duizend vijfhonderd vijfentachtig euro (EUR
1.585) per aandeel.
De B-aandelen worden toegekend aan stad Antwerpen en de gemeenten die deelnemen aan de
watersaneringsactiviteit en in het raam hiervan een gebruiksrecht verlenen aan de vereniging op al
hun roerende en onroerende goederen die op hun grondgebied worden gebruikt voor de
watersanering. De deelnemende gemeenten blijven eigenaar van hun rioleringsinfrastructuur. Zij
verlenen aan de vereniging een gebruiksrecht op deze infrastructuur.
B-aandelen, toegewezen aan de deelgenoten aan de watersaneringsactiviteit, hebben die allemaal
een gelijke nominale waarde van vijfentwintig euro (EUR 25,00). De B-aandelen worden toegekend
aan de deelnemende gemeenten in verhouding tot hun op datum van 31 december 2013 laatst
gekende bevolkingscijfer: per begonnen schijf van duizend (1.000) inwoners wordt één (1) B-aandeel
toegekend.
De deelnemende gemeenten worden met opgave van hun respectieve aandelenparticipaties vermeld
in de lijst met deelnemers die als bijlage aan deze statuten is gehecht.
Artikel 7. Volstoring op aandelen
De A-aandelen moeten steeds ten belope van minstens één derde (1/3de) volgestort worden.
De B-aandelen moeten steeds ten belope van minstens één vierde (1/4de) volgestort worden.
De raad van bestuur kan het niet volgestorte gedeelte geheel of gedeeltelijk bij de deelnemers
opvragen. De volstorting moet gebeuren binnen de zes (6) maanden na de verzending bij
aangetekende brief van het schriftelijk verzoek tot gehele of gedeeltelijke volstorting van het geplaatste
kapitaal. Bij gebreke aan tijdige betaling is de in gebreke blijvende deelnemer vanaf de vervaldag
zonder voorafgaande ingebrekestelling verwijlintresten verschuldigd, waarvan de intrestvoet gelijk is
aan deze voor de verwijlintresten inzake overheidsopdrachten.

Artikel 8. Aansprakelijkheid
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De aansprakelijkheid van de deelnemers is beperkt tot het bedrag van hun inschrijving.
Onder de deelnemers bestaat er geen solidariteit, noch onverdeeldheid.
Artikel 9. Overdracht van aandelen
De overdracht van de aandelen is aan geen enkele beperking onderworpen als ze gedaan wordt ten
voordele van een deelnemende gemeente.
De aandelen kunnen slechts worden overgedragen aan niet-deelgenoten die overeenkomstig het Decreet
tot de vereniging kunnen toetreden, indien de overdracht voorafgaandelijk de goedkeuring heeft genoten
van de algemene vergadering, bij gewone meerderheid.
Artikel 10. Deelnemers
Zijn deelgenoot:
1. De deelnemende gemeenten vermeld in de lijst met deelnemers die als bijlage aan deze
statuten is gehecht; en
2. De rechtspersonen door de algemene vergadering als deelgenoot aanvaard worden.
Aan een toetreding of uitbreiding van aansluiting kan geen terugwerkende kracht worden verleend.
Wordt de aanvaarding geweigerd, dan hoeft de algemene vergadering haar beslissing niet te
verantwoorden.
Artikel 11. Einde van de hoedanigheid als deelnemer
De deelnemers houden op deel uit te maken van de vereniging ingevolge:
a) Uittreding;
b) Uitsluiting;
c) Het niet deelnemen aan verlenging van de vereniging; of
c) Ontbinding van de vereniging.
Artikel 12. Uittreding of terugname van aandelen
Tijdens de duur, zoals bepaald in artikel 4 van deze statuten, is geen uittreding mogelijk, tenzij ten
gevolge van een gebiedsuitwisseling, voor zover de betrokken gemeente en de betrokken
(opdrachthoudende) verenigingen daarmee instemmen en afspraken hebben over de modaliteiten
voor de uitvoering ervan.
In afwijking van het eerste lid kan een samengevoegde gemeente, die ten gevolge van deze
samenvoeging deelgenoot is van een vereniging waarin dezelfde activiteit van gemeentelijk belang,
als vermeld in het doel van de verenging, zoals opgenomen in artikel 2 van deze statuten, is
toevertrouwd, beslissen om die activiteit, voor haar gehele grondgebied, toe te vertrouwen aan één
daarvan, en daarbij beslissen uit te treden uit de vereniging. Dit op voorwaarde dat een gewone
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meerderheid van de andere deelnemende gemeenten daarmee instemt. De gemeente die uittreedt,
vergoedt de schade die haar uittreding berokkent aan de verenigingen en aan de deelnemers in de
vereniging.
Die uittreding of terugneming is evenwel alleen toegestaan in zoverre ze niet voor gevolg heeft het
maatschappelijk kapitaal te verminderen tot een bedrag dat kleiner is dan het vaste gedeelte door de
statuten vastgesteld of het aantal deelgenoten tot minder dan drie te herleiden.
Artikel 13. Uitsluiting van deelnemers
Een deelnemer kan door de algemene vergadering worden uitgesloten wegens behoorlijk vastgestelde
niet-naleving van de verbintenissen ten opzichte van de vereniging, waaronder, maar niet uitsluitend, deze
bepaald in de betrokken concessieovereenkomst afgesloten met de desbetreffende deelnemer en/of deze
opgelijst in het huishoudelijk reglement. De algemene vergadering dient de beslissing tot goedkeuring aan
te nemen met een drievierde (3/4) meerderheid, zowel voor het geheel van de geldig uitgebrachte
stemmen, als voor de geldig uitgebrachte stemmen van de vertegenwoordigde gemeenten.
De deelnemer van wie de uitsluiting wordt gevraagd, moet worden uitgenodigd zijn opmerkingen, binnen
een maand na de verzending van een aangetekende brief met het gemotiveerde voorstel tot uitsluiting,
schriftelijk kenbaar te maken aan de algemene vergadering. Als hij erom verzoekt in het geschrift dat zijn
opmerkingen bevat, moet de deelnemer worden gehoord.
De deelnemer van wie de uitsluiting wordt gevraagd, zal gehouden zijn de kosten gemaakt door de
vereniging, verbonden aan de uitsluiting, integraal te vergoeden.
Elke beslissing tot uitsluiting moet met redenen omkleed zijn.
De beslissing tot uitsluiting wordt vastgesteld in een proces-verbaal opgemaakt en ondertekend door de
algemene vergadering. Dat proces-verbaal vermeldt de feiten waarop de uitsluiting is gegrond. De
uitsluiting wordt in het register van aandelen overgeschreven. Een eensluidend afschrift van de beslissing
wordt binnen de vijftien dagen per aangetekende brief aan de uitgesloten deelnemer verstuurd.
Artikel 14. Terugbetaling van aandelen
De deelgenoot die uittreedt of uitgesloten is, heeft recht op de tegenwaarde van zijn aandelen, zoals die
blijkt uit de goedgekeurde jaarrekening van het lopende boekjaar, met inbegrip van, behoudens in geval
van uitsluiting, een evenredig deel van de beschikbare reserves, in voorkomend geval na aftrek van de
belastingen waartoe de terugbetaling aanleiding kan geven.
De regelmatig goedgekeurde jaarrekening is bindend voor de ontslagnemende of uitgesloten deelnemer,
behoudens in geval van bedrog of bedrieglijk opzet
De uittredende of uitgesloten deelgenoot kan ten opzichte van de vereniging geen enkel ander recht laten
gelden.
De betaling zal binnen vijftien dagen na goedkeuring van de jaarrekening plaatsvinden in geld, in
voorkomend geval pro rata temporis.
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Artikel 15. Algemene bepalingen inzake de organen van de vereniging
Er zijn geen andere organen van de vereniging mogelijk dan deze vermeld in het Decreet.
Met uitzondering van de algemene vergadering kunnen alleen natuurlijke personen lid zijn van de organen
van de vereniging.
De werkingsmodaliteiten van de verschillende organen worden opgenomen 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, vermeld
in artikel 17 van deze statuten, tellen niet mee voor de berekening van een eventueel
aanwezigheidsquorum.
Artikel 16. Samenstelling raad van bestuur
De leden van de raad van bestuur worden benoemd door de algemene vergadering bij geheime stemming
op voordracht van de deelnemers voor een termijn van maximum zes (6) jaar. Het aantal leden van de
raad van bestuur bedraagt maximaal vijftien. Elf van de vijftien bestuurders worden benoemd uit
kandidaten voorgedragen door de stad Antwerpen. Maximaal twee derden (2/3) van de leden is van
hetzelfde geslacht.
Iedere bestuurder beschikt over één stem.
De uittredende leden van de raad van bestuur kunnen herbenoemd worden.
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 die
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.
De vergoeding van de bestuurders is ten laste van de vereniging.
Indien, om welke reden ook, een vacature ontstaat in de raad van bestuur, kan de raad van bestuur op voordracht van de gemeente-deelgenoot die het uittredende lid had voorgesteld - tijdelijk een nieuw
lid benoemen en dit tot aan de eerstvolgende algemene vergadering. De algemene vergadering gaat
in dit geval in haar eerstvolgende bijeenkomst over tot de definitieve benoeming. Het aldus benoemde
lid voltooit het mandaat van zijn voorganger.
Alle mandatarissen zijn van rechtswege ontslagnemend bij verlies van hun openbaar mandaat,
uitgezonderd in geval van algehele vernieuwing van de gemeenteraden. In dat geval wordt binnen de
eerste drie maanden van het jaar dat volgt op dat van de verkiezingen, een algemene vergadering
bijeengeroepen waarbij tot een algehele vervanging van de raad van bestuur wordt overgegaan, op
voorwaarde dat de raden van de deelnemende besturen die de voordracht moeten doen, al in hun
nieuwe samenstelling vergaderd hebben. Als dat niet het geval is, worden de betrokken nieuwe
bestuurders benoemd door de algemene vergadering, vermeld in artikel 454 van het Decreet, die ook
kwijting verleent aan de bestuurders die het voorgaande boekjaar in functie waren en die tot dan de
verantwoordelijkheid blijven dragen, overeenkomstig artikel 438 van het Decreet.
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De leden van de raad van bestuur worden eveneens van rechtswege als ontslagnemend beschouwd
wanneer zij niet meer het vertrouwen genieten van de gemeenten-deelgenoten die hun benoeming
hebben voorgedragen en wanneer door die gemeenten-deelgenoten een nieuwe kandidaat wordt
voorgedragen. In voorkomend geval wordt de nieuwe kandidaat tijdelijk benoemd tot aan de
eerstvolgende algemene vergadering. De algemene vergadering gaat in haar eerstvolgende
bijeenkomst over tot de definitieve benoeming. Het aldus benoemde lid voltooit het mandaat van zijn
voorganger.
Artikel 17. Afgevaardigden met raadgevende stem
Aan de vergaderingen van de raad van bestuur wordt deelgenomen door twee (2) rechtstreeks door
onderscheiden gemeenten-deelgenoten aangewezen afgevaardigden die lid zijn van de raad van
bestuur met raadgevende stem. Deze afgevaardigden worden niet meegeteld in het maximumaantal
leden van de raad van bestuur vermeld in artikel 16 van de statuten.
De stad Antwerpen en elke deelnemende gemeente heeft het recht een afgevaardigde aan te duiden
als lid van de raad van bestuur met raadgevende stem. Deze raadleden zijn in de betrokken
gemeenten verkozen op een lijst waarvan geen enkele verkozene deel uitmaakt van het college van
burgemeester en schepenen.
Deze afgevaardigden worden meegedeeld aan de algemene vergadering, die na de samenstelling
van de nieuwe raad van bestuur hiervan een rangorde opmaakt in stijgende volgorde aan de hand van
de laatst gekende officiële bevolkingscijfers van de gemeenten.
Het mandaat van de opeenvolgende leden met raadgevende stem geldt voor één (1) jaar. Het mandaat
van de eerste twee afgevaardigden gaat onmiddellijk in, zodat deze in deze hoedanigheid deelnemen
aan de eerste vergadering van de nieuwe raad van bestuur die onmiddellijk na de algemene
vergadering waarop zij benoemd zijn, zal plaatsvinden. Bij het verstrijken van elke ambtstermijn nemen
de volgende afgevaardigden het mandaat op. Indien onvoldoende afgevaardigden aangeduid zijn voor
de volledige legislatuur van de raad van bestuur, komen, na uitputting van de rangorde, de mandaten
achtereenvolgens opnieuw toe aan de in dezelfde volgorde gerangschikte oorspronkelijke
afgevaardigden.
Bij het openvallen van het mandaat voor het verstrijken van de ambtstermijn, kan dezelfde gemeente
een nieuwe afgevaardigde aanduiden om het mandaat van de voorganger te voltooien. Wordt de
voorzitter van de raad van bestuur niet op de hoogte gebracht van dit voornemen binnen een termijn
van vijftien (15) dagen na het openvallen van het mandaat, dan neemt vanaf de eerstvolgende raad
van bestuur de volgende op de rangorde gerangschikte afgevaardigde het mandaat op tot het einde
van de ambtstermijn van de oorspronkelijk afgevaardigde wiens mandaat vacant is geworden.

Artikel 18. Onverenigbaarheden voor bestuurders
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Met behoud van de toepassing van andere wettelijke of decretale bepalingen die van toepassing zijn
op de mandaten in de vereniging, bestaat er een onverenigbaarheid tussen het mandaat van
bestuurder en de volgende ambten, functies of mandaten:
1. Lid van een regering, zowel op federaal niveau als op niveau van de gewesten en
gemeenschappen;
2. Lid van een wetgevende vergadering, zowel op federaal niveau als op niveau van de
gewesten en gemeenschappen;
3. Lid van het Europees Parlement en van de Europese Commissie;
4. Provinciegouverneur of adjunct van de gouverneur van Vlaams-Brabant;
5. Arrondissementscommissaris of adjunct-arrondissementscommissaris;
6. Provinciegriffier;
7. Lid van een bestuurs- of controleorgaan in of werknemer van een privaatrechtelijke
rechtspersoon die activiteiten uitoefent in dezelfde beleidsdomeinen als de opdrachthoudende
vereniging;
8. Met behoud van de toepassing van artikel 434, §2, tweede lid van het Decreet, werknemer
van een deelnemend 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 opdrachthoudende vereniging.
Artikel 19. Belangenconclifcten
Verder bestaan ten aanzien van de bestuurders de volgende onverenigbaarheden. 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
opdrachthoudende vereniging zijn gesloten;

aan

overeenkomsten

die

met

de

3. Als advocaat, notaris of zaakwaarnemer optreden in rechtsgedingen tegen de
opdrachthoudende vereniging. Het is hem verboden, in dezelfde hoedanigheid ten behoeve
van de opdrachthoudende vereniging te pleiten, raad te geven of op te treden in enige
betwisting, tenzij dat kosteloos gebeurt; of
4. Optreden als raadsman van een personeelslid in tuchtzaken.
Artikel 20. Werking raad van bestuur
De raad van bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter. Het voorzitterschap wordt altijd toevertrouwd
aan en effectief uitgeoefend door een op voordracht van de deelnemende gemeenten benoemd lid
van de raad van bestuur, dat ook gemeenteraadslid, districtsraadslid, schepen, districtsschepen,
burgemeester of districtsburgemeester is in een deelnemende gemeente.
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De raad van bestuur kiest onder zijn leden eveneens een ondervoorzitter.
Beiden worden in principe benoemd voor de duur van hun bestuursmandaat.
In geval van afwezigheid of verhindering van de voorzitter wordt de vergadering voorgezeten door de
ondervoorzitter, of bij afwezigheid van die laatste, door het oudste aanwezige lid van de vergadering.
De raad van bestuur komt zo dikwijls bijeen als het belang van de opdrachthoudende vereniging dat vergt.
De voorzitter, of bij diens afwezigheid, de ondervoorzitter, roept de raad van bestuur bijeen. Hij moet ook
worden samengeroepen telkens wanneer een (1) bestuurder daarom verzoekt.
Behoudens in dringende gevallen, te verantwoorden in de notulen van de bijeenkomst, geschieden
oproepingen digitaal, met opgave van de agenda, ten minste vijf werkdagen vóór de vergadering.
De raad van bestuur kan alleen geldig beraadslagen als ten minste de helft plus één (50+1) van zijn leden
aanwezig of vertegenwoordigd is. Als echter een eerste bijeenkomst van de raad niet in aantal is, mag
een nieuwe bijeenkomst met dezelfde agenda worden opgeroepen. Deze zal dan geldig kunnen
beraadslagen ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders. Voor het berekenen
van voormeld aanwezigheidsquorum wordt er geen rekening gehouden met de leden met
raadgevende stem.
Een bestuurder die belet is, kan digitaal of schriftelijk volmacht geven aan een andere bestuurder om
hem op een welbepaalde vergadering van de raad van bestuur te vertegenwoordigen. Een bestuurder
kan slechts drager zijn van één (1) volmacht. De volmachtdrager en de volmachtgever moeten tot
dezelfde categorie van deelnemers behoren.
Onverminderd andersluidende bepalingen in deze statuten, worden de beslissingen binnen de raad van
bestuur genomen bij gewone meerderheid. Blanco stemmen en onthoudingen worden niet als een
uitgebrachte stem beschouwd.
Voor de beslissingen die uitsluitend betrekking hebben op de watervoorzieningsactiviteit, dient een
gewone meerderheid te worden bereikt binnen de groep van bestuurders die benoemd zijn op
voordracht van de deelnemende gemeenten die één of meer A- aandelen bezitten.
Voor de beslissingen die uitsluitend betrekking hebben op de watersaneringsactiviteit, dient een
gewone meerderheid te worden bereikt binnen de groep van bestuurders die benoemd zijn op
voordracht van de deelnemende gemeenten die één of meer B- aandelen bezitten.
De beraadslagingen en stemmingen van de raad van bestuur worden genotuleerd en digitaal of schriftelijk
getekend door de meerderheid van de aanwezige bestuurders.

De afschriften of uittreksels van die notulen worden getekend door de voorzitter of, bij diens afwezigheid,
door de ondervoorzitter.

Artikel 21. Bevoegdheden raad van bestuur
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De raad van bestuur is bevoegd voor alles wat niet uitdrukkelijk overeenkomstig het Decreet of krachtens
de statuten voorbehouden is aan de algemene vergadering.
De bestuurders zijn niet persoonlijk gebonden door de verbintenissen van de vereniging. De bestuurders
zijn overeenkomstig het gemeen recht verantwoordelijk voor de vervulling van de taak die hun is
opgedragen en zijn aansprakelijk zonder hoofdelijkheid voor de tekortkomingen bij de normale uitoefening
van hun bestuur.
De raad van bestuur mag, binnen de grenzen van zijn bevoegdheden, bijzondere volmachten geven aan
de lasthebbers van zijn keuze.
Artikel 22. Personeel
De raad van bestuur is bevoegd voor alle personeelsaangelegenheden, maar kan alle
aangelegenheden die betrekking hebben op de uitvoering van de rechtspositieregeling, de
deontologische code en het arbeidsreglement, in het kader van het individuele personeelsbeheer,
verder delegeren. De raad van bestuur kan het dagelijks personeelsbeheer, de bevoegdheid voor het
aanstellen en het ontslaan van het personeel, alsook de sanctie- en tuchtbevoegdheid ten aanzien
van het personeel toevertrouwen aan het personeelslid dat aan het hoofd staat van het personeel van
de vereniging.
Artikel 23. Evaluatierapport
De raad van bestuur legt aan de jaarvergadering, die telkens plaatsvindt in de loop van het eerste
werkingsjaar na het jaar waarin verkiezingen voor de algehele hernieuwing van de gemeenteraden
worden georganiseerd, een evaluatierapport voor over de werking van de vereniging. Dat rapport
bevat een nieuw ondernemingsplan voor de komende zes jaar of een gemotiveerd voorstel om het
samenwerkingsverband te beëindigen met inachtneming van de statutair bepaalde rechten van de
deelnemers.
Alle deelnemers ontvangen dat rapport uiterlijk zes weken voor de datum van de jaarvergadering en
bepalen het mandaat van hun vertegenwoordiger.
Artikel 24. Vertegenwoordiging
Onverminderd bijzondere volmachten, wordt de vereniging tegenover derden en in rechte geldig
vertegenwoordigd door de voorzitter of, bij diens afwezigheid, de ondervoorzitter van de raad van bestuur
enerzijds en een bestuurder anderzijds, gezamenlijk handelend.
Artikel 25. Algemeen comité
Er kan een algemeen comité worden opgericht om de verbinding en het overleg tussen de raad van
bestuur en de deelnemers te faciliteren en te stroomlijnen. Het algemeen comité is samengesteld,
enerzijds, uit de leden van de raad van bestuur en, anderzijds, uit de leden die, op voordracht van de
deelnemers, worden benoemd door de algemene vergadering, bij geheime stemming.
De leden van het algemeen comité ontvangen geen vergoeding onder welke vorm dan ook voor hun
prestaties in dat comité.
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Het voorzitterschap van het algemeen comité wordt altijd toevertrouwd aan en effectief uitgeoefend
door de voorzitter van de raad van bestuur en, bij diens afwezigheid, door de ondervoorzitter van de
raad van bestuur.
Artikel 26. Controle
De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid, vanuit het oogpunt
van deze titel en van de statuten, van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt uitgeoefend
door een of meer commissarissen. Die word(t)(en) benoemd door de algemene vergadering onder de
leden van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. (Hij)(Ze) (is)(zijn) onderworpen aan de wettelijke en
reglementaire bepalingen die (zijn)(hun) ambt en bevoegdheid regelen.
Artikel 27. Samenstelling en bevoegdheid algemene vergadering
De regelmatige samengestelde algemene vergadering vertegenwoordigt de algemeenheid der
deelnemende gemeenten. Ze bezit de bevoegdheden die het Decreet en deze statuten haar toekennen.
De leden die als vertegenwoordigers der gemeenten in de algemene vergadering zetelen, worden
rechtstreeks aangewezen door de gemeenteraden uit hun leden en dit voor een periode die maximaal
1 legislatuur kan bedragen. Elke gemeente duidt minstens één (1) lid aan. Voor elke begonnen schijf
van honderdduizend (100.000) inwoners kan een bijkomend lid aangeduid worden, met een maximum
van twee (2) leden.
De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of, bij
afwezigheid, door de ondervoorzitter van de raad van bestuur of zijn vervanger.
Artikel 28. Werking
De algemene vergadering moet eenmaal per jaar worden opgeroepen binnen de zes (6) maanden na de
afsluiting van het boekjaar, meer bepaald ieder jaar de tweede donderdag van juni om 16 uur, om zich
onder meer uit te spreken over de jaarrekening van het voorbije boekjaar. Als die dag een feestdag is,
komt de vergadering bijeen op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.
De algemene vergadering verleent terzelfder tijd ook kwijting aan de bestuurders en de
commissarissen.
De jaarrekeningen worden vastgesteld door de algemene vergadering aan de hand van het verslag
van de raad van bestuur en het verslag van de commissaris(sen). Samen met de uitnodiging worden
die documenten ter beschikking gesteld van de deelnemende gemeenten, die het mandaat van hun
afgevaardigde ter zake bepalen.
Als de jaarrekeningen niet worden vastgesteld overeenkomstig het vorige lid, dan wordt, binnen een
termijn van negentig (90) dagen, een nieuwe algemene vergadering bijeengeroepen waaraan de
gewijzigde rekeningen worden voorgelegd. Bij herhaalde niet-vaststelling wordt artikel 470 van het
Decreet toegepast.
Afgezien van de jaarvergadering, wordt nog minstens één (1) bijzondere algemene vergadering belegd
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in de loop van het laatste trimester van elk jaar, om de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen
strategie voor het volgende boekjaar te bespreken. Een door de raad van bestuur opgestelde
begroting staat op de agenda van die vergadering.
Onverminderd andersluidende bepalingen in deze statuten, wordt de agenda van de algemene
vergadering die de raad van bestuur vaststelt uiterlijk dertig dagen voor haar zitting, naar alle
deelnemers verstuurd.
De vergadering moet samenkomen op verzoek van deelnemers met ten minste een vijfde (1/5) van
alle aandelen in hun bezit of in voorkomend geval van een commissaris. Ze moet dan binnen dertig
(30) dagen na het verzoek worden bijeengeroepen.
Met uitzondering van de beslissingen welke bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de
deelgenoten schriftelijk of digitaal alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene
vergadering behoren.
Artikel 29. Werking en beslissingen
De algemene vergadering kan enkel geldig beraadslagen en beslissen over de punten die op de
agenda zijn vermeld, wanneer de meerderheid van het aantal statutair bepaalde stemmen aanwezig
of vertegenwoordigd is.
Elk aandeel geeft recht op één (1) stem.
De voorzitter duidt een secretaris aan onder de aanwezigen.
De vergadering duidt onder de aanwezige deelnemers twee stemopnemers aan.
De zittingen van de algemene vergadering zijn openbaar.
Over agendapunten die uitsluitend betrekking hebben op de watervoorzieningsactiviteit, kan enkel
rechtsgeldig worden beraadslaagd en beslist wanneer bovendien de meerderheid van het aantal
statutair bepaalde stemmen verbonden aan de A-aandelen aanwezig of vertegenwoordigd is.
Over de agendapunten die uitsluitend betrekking hebben op de watersaneringsactiviteit, kan enkel
rechtsgeldig worden beraadslaagd en beslist wanneer bovendien de meerderheid van het aantal
statutair bepaalde stemmen verbonden aan de B-aandelen aanwezig of vertegenwoordigd is.
Indien één van de aanwezigheidsquorums niet wordt bereikt, beraadslaagt de algemene vergadering
geldig over de punten die een tweede maal op de agenda worden gebracht tijdens de zitting die volgt
op een tweede bijeenroeping, ongeacht of deze aanwezigheidsquorums op deze tweede vergadering
zijn gehaald. Deze bepaling geldt niet voor een statutenwijziging.
De verschillende categorieën van aandelen geven enkel recht op een stem met betrekking tot die
activiteiten waarvoor respectievelijk wordt deelgenomen en waarvoor bedoelde aandelen zijn
toegekend.
De deelnemers die aandelen van categorieën A hebben, kunnen derhalve stemmen over
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agendapunten die (i) de vereniging in haar geheel aanbelangen of (ii) betrekking hebben op de
drinkwatervoorzieningsactiviteit. De deelnemers die aandelen van categorie B bezitten kunnen op hun
beurt enkel stemmen over agendapunten die (i) de vereniging in haar geheel aanbelangen of (ii)
betrekking hebben op de watersaneringsactiviteit. Onder agendapunten die de vereniging in haar
geheel aanbelangen, worden de agendapunten bedoeld die niet uitsluitend betrekking hebben op
hetzij de watervoorzieningsactiviteit, hetzij de watersaneringsactiviteit.
De beslissingen worden genomen bij meerderheid van de stemmen verbonden aan alle
vertegenwoordigde aandelen en door tenminste twee (2) deelnemende gemeenten, behoudens
andersluidende bepalingen in de wet en/of in deze statuten.
Indien een agendapunt uitsluitend betrekking heeft op de watervoorzieningsactiviteit, dan moet de
beslissing bovendien worden aangenomen door een of meerdere deelnemende gemeenten met een
meerderheid van de stemmen verbonden aan alle aanwezige of vertegenwoordigde A-aandelen.
Indien een agendapunt uitsluitend betrekking heeft op de watersaneringsactiviteit, dan moet de
beslissing bovendien worden aangenomen door een of meerdere deelnemende gemeenten met een
meerderheid van de stemmen verbonden aan alle aanwezige of vertegenwoordigde B-aandelen.
Artikel 30. Statutenwijzigingen
De wijzigingen in de statuten en in de bijlagen worden artikelsgewijs aangebracht door de algemene
vergadering met een drievierde (3/4) 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 (90) dagen voor de algemene vergadering die de statutenwijzigingen moet
beoordelen, wordt een door de raad van bestuur opgesteld ontwerp aan alle deelnemers voorgelegd.
De beslissingen daarover 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.
Artikel 31. Notulen van de algemene vergadering
De notulen van de algemene vergadering worden digitaal of schriftelijk ondertekend door de leden van
het bureau en de deelnemers die dat wensen.
De afschriften en uittreksels van de notulen worden door de voorzitter of, bij diens afwezigheid, de
ondervoorzitter, getekend.

Artikel 32. Boekjaar
Het boekjaar vangt aan de eerste (1) januari en eindigt de één en dertigste (31) december.
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Artikel 33. Jaarverslag
De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting.
Aan het eind van elk boekjaar stelt de raad van bestuur, overeenkomstig de bepalingen toepasselijk ter
zake, de jaarrekening en het verslag op die aan de algemene vergadering moeten worden overgelegd en
overhandigt de documenten samen met het verslag aan de commissaris(sen) belast met de controle. De
jaarrekening wordt vastgesteld door de algemene vergadering in de loop van het eerste semester van
het volgende boekjaar aan de hand van de verslagen van de raad van bestuur en de commissaris.
Artikel 34. Winstverdeling
Van de nettowinst van de vereniging wordt elk jaar tenminste vijf percent (5%) afgenomen voor de
vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke
reserve één tiende (1/10) van het vast gedeelte van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.
Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering over de bestemming van het
saldo van de netto-winst.
Artikel 35. Ontbinding - vereffening
Op verzoek van drie vierde (3/4) van het aantal deelnemende gemeenten en aan de hand van de
gemeenteraadsbeslissingen die daarvoor worden genomen, kan de algemene vergadering met een
drievierde (3/4) meerderheid van het aantal stemmen tot de vervroegde ontbinding van de vereniging
beslissen.
Bij ontbinding krachtens het eerste lid of als de statutair bepaalde duur verstrijkt en niet verlengd wordt,
wijst de algemene vergadering die de ontbinding vaststelt, de vereffenaars aan op dezelfde wijze als
bepaald is voor de bestuurders. Een beperkt college van vereffenaars kan samengesteld worden. Het
totaal aantal leden van dat college bedraagt ten hoogste een derde (1/3) van dat van de raad van
bestuur. De meerderheid komt telkens toe aan de leden die op voordracht van de deelnemende
gemeenten zijn benoemd. Alle andere organen vervallen op het ogenblik van ontbinding. De
vereffenaars beschikken over de meest uitgebreide bevoegdheden toegekend door de artikelen 186 en
volgende van het Wetboek van Vennootschappen, zoals gewijzigd van tijd tot tijd.
Het voltallige personeel van de 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 die 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 personeel dat door een
gemeente overgenomen wordt, komt, met behoud van zijn geldelijke rechten, terecht in een
overgangskader dat uitdovend is.
Onverminderd andersluidende verbintenissen, hebben de gemeenten-deelgenoten een recht van
voorkeur bij de overname van de installaties die op hun grondgebied liggen.
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Artikel 36. Slotafrekening
Na betaling van de schulden en kosten van de vereniging zal het saldo in de eerste plaats worden
aangewend voor de terugbetaling van de stortingen uitgevoerd voor de volstorting van de aandelen.
Als op alle aandelen niet in eenzelfde mate stortingen werden uitgevoerd, zullen de vereffenaars het
evenwicht onder de aandelen vanuit het standpunt van de volstorting herstellen hetzij door een opvraging,
hetzij door gedeeltelijke terugbetalingen.
Artikel 37. Informatie
De voorzitter van de raad van bestuur van de vereniging maakt via de webtoepassing van de
vereniging, een lijst bekend van de besluiten van de organen van de opdrachthoudende vereniging
met een beknopte omschrijving van de daarin geregelde aangelegenheden op de wijze en binnen de
termijn zoals bepaald in het Decreet.
Een lid van de raad van bestuur of een door de raad van bestuur hiertoe gemandateerde brengt
minstens tweemaal per jaar, tijdens een openbare vergadering van de gemeenteraad van elk van de
deelnemende gemeenten, verslag uit over de uitoefening van de bevoegdheden en taken van de raad,
en verstrekt toelichting bij het beleid van de vereniging.
Artikel 38. Algemene bepaling
De bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en het Decreet waarvan niet op geoorloofde
wijze bij deze statuten is afgeweken, worden beschouwd als zijnde erin opgenomen, en de clausules
die strijdig zijn met de dwingende bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen of het Decreet
moeten als ongeschreven worden geacht.
Niettemin zullen statutaire clausules die wetsbepalingen geheel of gedeeltelijk overnemen, al dan niet
in identieke bewoordingen, ophouden van kracht te zijn wanneer de wetsbepalingen, waarvan zij de
inhoud overnemen, worden opgeheven of versoepeld.
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Bijlage 1 – Lijst met deelnemers inclusief aandelenparticipaties

LIJST DEELNEMERS
I.

DEELNEMER

Stad Antwerpen

A-AANDELEN
116.530

Gemeente Boechout
Gemeente Edegem

455
12

250

Gemeente Hemiksem
Gemeente Hove

B-AANDELEN

22
10

105

9

Gemeente Kapellen

26

Gemeente Kontich

21

Stad Mortsel

508

25

Gemeente Ranst

18

Gemeente Schoten

34

Gemeente Zwijndrecht

2.021

Gemeente Kalmthout

18
-----------------------

Totaal :

119.414
=============

-------------------650
=============
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