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COÖRDINATIE DER STATUTEN NA DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING  

VAN 21/12/2016 

==============================================================
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Nieuwe tekst statuten 

TITEL I: VORM - BENAMING - ZETEL - DOEL - DUUR - DEELNEMERS 

ARTIKEL 1. – 

Door de gemeenten Lierde, Oudenaarde, Ronse, Wortegem-Petegem, Maarkedal, Zingem, Horebeke, Brakel en Zwalm wordt een 

opdrachthoudende vereniging opgericht. 

Zij wordt “Intergemeentelijke Vereniging Voor Beheer van Afvalstoffen Vlaamse Ardennen” genoemd, afgekort “I.VL.A.”. Zij wordt in 

de statuten aangeduid onder de naam I.VL.A. 

ARTIKEL 2. – 

I.VL.A. is onderworpen aan het decreet van 6 juli 2001 houdende de Intergemeentelijke Samenwerking, verder genoemd "het 

decreet", en alle latere wijzigingen op het decreet. 



I.VL.A. is een publiekrechterlijke rechtspersoon met een rechtsvorm waarvan de kenmerken vastgesteld zijn krachtens de bepalingen 

van “het decreet”. 

Overeenkomstig artikel 11 van het decreet hebben haar verbintenissen, ongeacht haar doelstellingen, geen handelskarakter. 

Voor al wat niet uitdrukkelijk geregeld is door het decreet, zijn op het samenwerkings-verband met rechtspersoonlijkheid de 

bepalingen van toepassing van het Wetboek van vennootschappen die gelden voor de verenigingsvorm van de coöperatieve 

vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. 

 

ARTIKEL 3. – 

§ 1. In uitvoering van de beheersoverdracht door de deelnemende gemeenten, die zich het recht ontzeggen zelfstandig of samen 

met derden deze opdracht uit te oefenen, heeft I.VL.A. tot doel de gemeentelijke bevoegdheden uit te voeren die betrekking hebben 

op het afvalbeheer en de afvalverwijdering in de deelnemende gemeenten, met uitsluiting van de bevoegdheden tot vaststellen van 

retributies en het uitvaardigen van fiscale en politionele maatregelen. 

§ 2. I.VL.A. heeft in het bijzonder tot doel: 

1.De verwerking, uitbouw en uitbating van een bedrijf tot het verwijderen, verwerken en valoriseren van afval, ingezameld of 

opgehaald in de deelnemende gemeenten, en zoals gedefinieerd in de verschillende afvalstoffenplannen van de Vlaamse overheid; 

2.De afzet van al dan niet verwerkt afval en/of alle producten die voorkomen uit enige verwerking of bewerking; 

3.Het ophalen of vervoeren van afval in eigen bedrijf of ter uitvoering gegeven aan derden; 

4.Het nemen van alle initiatieven die afvalpreventie, afvalvermindering en een duurzaam afvalbeheer kunnen bevorderen zoals onder 

meer de sensibilisatie van de bevolking, onverminderd de mogelijkheden die aan de deelnemers worden gelaten om hieromtrent 

eigen initiatieven te nemen; 

5.Het doen van alle verrichtingen, zowel geldelijke als andere, die verband houden met het doel van I.VL.A. alsmede alle administratie 

voor het beheer en coördinatie van de toevertrouwde opdrachten; 

 

§ 3. Volgende taken vallen effectief onder de beheersoverdracht: 

a.De ophaling van alle afvalstoffen die vermeld zijn in de meest recente uitvoeringsplannen. In het bijzonder gaat het om het 

“Uitvoeringsplan Huishoudelijke Afvalstoffen", het “Uitvoeringsplan Gescheiden Inzameling Bedrijfsafval van Kleine Ondernemingen"  

en " het “Uitvoeringsplan Organisch-Biologisch Afval", inclusief de aanpassingen of vervangingen van deze uitvoeringsplannen, 

evenals alle afvalstoffen die vallen onder toekomstige nog uit te vaardigen uitvoeringsplannen. 

b.De verwijdering, verwerking en commercialisering van alle afvalstoffen afkomstig van het grondgebied van de deelnemende 

gemeenten. Dit geldt voor alle afvalstoffen die huis-aan-huis ingezameld worden bij de deelnemende gemeenten. Dit geldt aldus 

voor alle afvalstoffen die vermeld zijn voor verwijdering via de gemeenten in de hierboven vermelde uitvoeringsplannen. 

c.Het transport van alle hierboven vermelde afvalstoffen uit de huis aan huis ophalingen, vanaf de plaats van de inzameling tot op de 

plaats van de verwerking, verwijdering of eindbestemming. 

§ 4. De beheersoverdracht kan op vraag van de deelnemers uitgebreid worden met: 

a.de opdracht tot de uitrusting en/of uitbreiding en/of uitbating van de containerparken die eigendom zijn van de deelnemers. 

b.de opdracht tot de organisatie en uitvoering van de reiniging en opruiming van alle openbare plaatsen en terreinen alsmede de 

lediging van alle openbare afvalrecipiënten. 

c.de realisatie van een intergemeentelijke milieudienst ter bevordering van een gemeentelijk natuur- en milieubeleid overeenkomstig 

de richtlijnen van de Hogere Overheid en volgens de modaliteiten vastgelegd in titel VII van onderhavige statuten. 

d.de logistieke ondersteuning van alle containerparken gevestigd op het grondgebied van de deelnemende gemeenten. 

e.het transport van alle hierboven vermelde afvalsoorten, vanaf de containerparken van de deelnemende gemeenten tot op de plaats 

van de verwerking, verwijdering of eindbestemming. 

§ 5. I.VL.A. mag alle verrichtingen uitvoeren die rechtstreeks met het doel van I.VL.A. verband houden. 

I.VL.A. kan haar doel ondermeer verwezenlijken door samen te werken met andere opdrachthoudende verenigingen en/of bedrijven 

die gelijkaardige activiteiten uitoefenen. 

 

ARTIKEL 4. – 

De zetel is gevestigd in het stadhuis te Oudenaarde. 

Hij mag worden overgebracht door beslissing van de Algemene Vergadering cfr. Art. 39 van onderhavige statuten naar een andere 

plaats in één der aangesloten gemeenten, aan hen of aan I.VL.A. toebehorend. Daarnaast mag I.VL.A. één of meer exploitatiezetels 

vestigen. 

De Raad van Bestuur zorgt voor de bekendmaking van deze beslissing in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad. 

 

ARTIKEL 5. – 

De opdrachthoudende vereniging werd opgericht op 1 april 1986 voor een duurtijd van dertig jaar, verlengd met een periode van 18 

jaar. Deze termijn eindigt bijgevolg op 1 april 2034. 

 

I.VL.A. mag slechts verbintenissen aangaan voor een termijn die haar eigen bestaansperiode overschrijdt, wanneer zij al de nodige 

maatregelen treft, om de naleving van deze verbintenissen te waarborgen en zonder de uitoefening van het recht van een deelnemer 

om niet aan de verlenging deel te nemen, moeilijker of financieel zwaarder te maken. 

 

ARTIKEL 6. – 

I.VL.A. is samengesteld uit de aandeelhouders die, onder voorbehoud van het wettelijk voorziene toezicht, door de Algemene 

Vergadering, overeenkomstig artikel 7 van onderhavige statuten, tot deelneming worden toegelaten. 



Als bijlage 1 van de statuten is een register gevoegd waarop iedere deelnemer is vermeld, met aanduiding van zijn inbreng, van zijn 

verbintenissen en van de aandelen die hem zijn toegekend. 

 

ARTIKEL 7. – 

§ 1. Onverminderd de bepalingen van de artikelen 32 en 33 van het decreet staat de toetreding tot I.VL.A. open voor alle gemeenten 

en openbare besturen die de statutaire en wettelijke verplichtingen willen naleven. 

§ 2. Conform de inhoud van artikel 31 en 33 van het decreet kan de beslissing tot toetreding niet genomen worden in de loop van 

het jaar waarin verkiezingen voor een complete vernieuwing van de gemeenteraden worden georganiseerd. 

Conform de inhoud van artikel 32 is de toetreding van een gemeente of van een provincie tot of een uitbreiding van hun aansluiting 

bij I.VL.A. afhankelijk van een daartoe strekkende beslissing van de gemeenteraad of de provincieraad. 

Conform de inhoud van artikel 32 is de toetreding van een opdrachthoudende vereniging of een projectvereniging tot I.VL.A. 

afhankelijk van een daartoe strekkende beslissing van respectievelijk hun algemene vergadering of hun raad van bestuur. 

§ 3. Alle toetredingen worden aanvaard door de Algemene Vergadering van I.VL.A. 

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

 

ARTIKEL 8. - 

De kosten van de uitbreiding die moeten gemaakt worden in het belang van nieuwe deelnemers, zullen uitsluitend door deze 

worden gedragen. 

De nieuwe toetredende deelnemers betalen, boven op de storting van het geplaatst kapitaal conform de inhoud en de modaliteiten 

hernomen in artikel 15 van onderhavige statuten, een uitgiftepremie dat door de Algemene Vergadering, op voorstel van de Raad 

van Bestuur, wordt vastgesteld. 

Deze betalingen geschieden conform de inhoud van artikel 13 van onderhavige statuten en worden opgenomen in het register dat 

als bijlage 1 bij de statuten wordt gevoegd. Hierbij wordt rekening gehouden met het werkelijk netto-actief en met de uitgaven die 

op dat ogenblik in het belang van de gemeenschap werden gedaan. 

 

ARTIKEL 9. - 

Tijdens de vastgestelde duur van I.VL.A. is geen uittreding mogelijk behoudens de gevallen bepaald door het decreet. 

 

ARTIKEL 10. - 

De Algemene Vergadering kan met een eenvoudige meerderheid der aanwezige of vertegenwoordigde deelnemers en op 

gemotiveerd voorstel van de Raad van Bestuur een deelnemer uitsluiten na behoorlijk vastgestelde niet naleving van de 

verbintenissen tegenover I.VL.A. 

In dit geval zal de betrokken deelnemer verzocht worden zijn opmerkingen schriftelijk te kennen te geven aan de Algemene 

Vergadering, binnen de maand nadat een aangetekende brief waarin het met redenen omklede voorstel tot uitsluiting is 

medegedeeld. Hij moet gehoord worden indien hij daarom verzoekt in het geschrift dat zijn opmerkingen bevat. 

Elk besluit tot uitsluiting wordt met redenen omkleed. 

Het besluit tot uitsluiting wordt vastgesteld in een proces-verbaal dat wordt opgemaakt en getekend door twee Bestuurders. Het 

vermeldt de feiten waarop de uitsluiting is gebaseerd. De uitsluiting wordt overgeschreven in het register van de deelnemers en in de 

Bijlage 1. Een eensluidend afschrift van het besluit wordt, binnen de vijftien dagen nadat het werd genomen, bij een ter post 

aangetekende brief tegen ontvangstbewijs, aan de uitgesloten deelnemer toegezonden. 

De uitgesloten deelnemer wordt door I.VL.A. aangesproken voor het vergoeden van de schade in het kader van zijn uitsluiting. 

 

ARTIKEL 11. - 

De deelnemer die wordt uitgesloten, kan enkel aanspraak maken op zijn aandeel in de vereniging, zoals blijkt uit de balans van het 

boekjaar, waarin de uitsluiting zich werkelijk voordoet. 

Overigens kan deze terugbetaling slechts plaats vinden na vergoeding van alle schade jegens de vereniging en aan de andere 

deelnemers, die veroorzaakt werd wegens het niet vervullen van zijn verplichtingen tegenover de vereniging. De hoogte van deze 

schade zal bepaald worden door de commissaris. 

Hij zal zich niet kunnen verzetten tegen de verdere aanwezigheid van de installaties op zijn grondgebied en op het privaat openbaar 

domein en hij kan betreffende deze aanwezigheid geen vergoeding of huurgeld eisen, tenzij in de periode vóór de uitsluiting anders 

contractueel of bij andere akte was vastgelegd. 

De terugbetaling van het aandeel aan de uitgesloten deelnemer zal slechts geschieden op het ogenblik dat de uitsluiting, 

overeenkomstig dit artikel, effectief wordt en dient te geschieden binnen het jaar volgend op het tijdstip waarop de uitgesloten of 

uittredende deelnemer ophoudt van de vereniging deel uit te maken. 

De verschuldigde bedragen aan de uitgesloten deelnemer(s)-gemeente(n) zullen geen rente opleveren tijdens de termijn gesteld 

voor de terugbetaling. 

De uitgesloten deelnemer komt terug in het volle bezit van de rechten en bevoegdheden waarvan hij afstand had gedaan krachtens 

de artikelen 3 en 16 van onderhavige statuten, ongeacht of door de vereniging beroep is gedaan op het vermogen van substitutie 

dat, door uitsluiting zelf, van rechtswege vervalt. 

 
TITEL II: MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL - AANDELEN – VERPLICHTINGEN DER DEELNEMERS 

ARTIKEL 12. - 



Het vast gedeelte van het maatschappelijk kapitaal wordt vastgesteld op negenhonderd eenennegentigduizend vijfhonderd 

vierenzeventig komma nul negen euro (€ 991.574,09) samengesteld uit ondeelbare aandelen op naam, ter nominale waarde van 

vierentwintig komma negenenzeventig euro (€ 24,79) elk.  

Het kapitaal van de vennootschap is veranderlijk wat het bedrag betreft dat voormeld vast gedeelte te boven gaat. 

Er worden twee soorten maatschappelijke aandelen uitgegeven: 

- A.  Aandelen, toegekend aan de gemeenten. 

- B.  Aandelen, toegekend aan provincies en andere intergemeentelijke opdrachthoudende verenigingen. 

De aandelen kunnen slechts overgedragen worden onder deelnemers met toestemming van de algemene vergadering en indien de 

overdracht geen afbreuk doet aan de waarborg van goede uitvoering van de verbintenissen. 

 
ARTIKEL.13 - 

Het bedrag van het kapitaal dat door de gemeenten bij de oprichting en bij latere toetreding geplaatst wordt, is bepaald op 

vierentwintig komma negenenzeventig euro (€ 24,79) per inwoner. 

Het bevolkingscijfer wordt vastgesteld bij aanvaarding van de toetreding door de Algemene Vergadering en bepaald op basis van 

het meest recente officieel bevolkingscijfer dat gepubliceerd werd in het BELGISCH STAATSBLAD. 

De Raad van Bestuur zal de plaatsing van de aandelen B bepalen, conform de inhoud van artikel 63 van het decreet. 

Bij latere toetreding moet het maatschappelijk kapitaal geplaatst worden zoals bepaald in onderhavig artikel en gestort worden 

volgens de besluiten van de Raad van Bestuur. 

Daarenboven kan de Algemene Vergadering op voorstel van de Raad van Bestuur besluiten een inkomgeld te vragen, rekening 

houdend met het werkelijk netto-actief en met de uitgaven die op dat ogenblik in het belang van de gemeenschap werden gedaan. 

Bij toepassing van dit artikel wordt het geplaatst kapitaal opgenomen in het register dat als bijlage 1 bij deze statuten is gevoegd. 

 

ARTIKEL 14. - 

Bij de oprichting werden zes duizend honderd veertig (6.140) aandelen onderschreven door de gemeente Lierde, zevenentwintig 

duizend tweehonderd achtenvijftig (27.258) door de Stad Oudenaarde, vierentwintig duizend éénentachtig (24.081) door de Stad 

Ronse en vijf duizend zevenhonderd zevenenzeventig (5.777) door de gemeente Wortegem-Petegem. 

Bij proces-verbaal van de Buitengewone Algemene Vergadering der deelnemers van achttien augustus negentienhonderd 

achtentachtig werd de toetreding aanvaard van de Gemeente Maarkedal, welke zes duizend driehonderd en twaalf (6.312) nieuwe 

aandelen onderschreef van vierentwintig komma negenenzeventig Euro elk. 

Bij proces-verbaal van de Buitengewone Algemene Vergadering der deelnemers van zevenentwintig april negentienhonderd 

negenentachtig werd de toetreding aanvaard van de gemeente Zingem, welke zes duizend vierhonderd negenennegentig (6.499) 

nieuwe aandelen onderschreef van vierentwintig komma negenenzeventig Euro elk. 

Bij proces-verbaal van de Buitengewone Algemene Vergadering der deelnemers van achttien december negentienhonderd 

zesennegentig werd de toetreding aanvaard van de gemeente Brakel,  die dertienduizend zevenhonderd veertien (13.714) nieuwe 

aandelen onderschreef van vierentwintig komma negenenzeventig Euro elk. 

Bij proces-verbaal van de Buitengewone Algemene Vergadering der deelnemers van zesentwintig mei negentienhonderd 

drieënnegentig werd de toetreding aanvaard van de gemeente Horebeke, die duizend achthonderd éénenzeventig (1.871) nieuwe 

aandelen onderschreef van vierentwintig komma negenenzeventig Euro elk. 

Bij proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering der vennoten van 24 juni 2009 werd de toetreding aanvaard van de 

gemeente Zwalm, die zevenduizend negenhonderd negentien (7.919) nieuwe aandelen onderschreef van vierentwintig euro 

negenenzeventig cent (24,79 EUR) ieder. 

ARTIKEL 15. - 

Op het ogenblik van de oprichting en bij iedere latere toetreding wordt het geplaatst kapitaal ten belope van 35 %, conform artikel 

63 van het decreet, volstort. 

De Raad van Bestuur regelt de oproep tot volstorting van het geplaatste kapitaal, naar gelang de behoeften van I.VL.A. en mits een 

voorafgaande kennisgeving van zes maanden, bij aangetekend schrijven aan de deelnemers betekend. 

Wanneer de betalingen niet geschieden binnen de termijnen voorzien door de statuten of vastgesteld door de Raad van Bestuur, zal 

van rechtswege en zonder ingebrekestelling een intrest die gelijk is aan de wettelijke intrestvoet op de achterstallige betalingen 

verschuldigd zijn. 

Deze regeling geldt voor alle betalingen door de deelnemers aan I.VL.A. verschuldigd. De gedane stortingen worden in de eerste 

plaats aangewend tot kwijting van de verschuldigde intresten. 

 

ARTIKEL 16. - 

§ 1. Elke deelnemende gemeente verbindt er zich toe, bij eerste aanvraag door de Raad van Bestuur, alle schikkingen te nemen om 

uitsluitend aan I.VL.A. alle afval, opgehaald op het grondgebied van hun gemeente, te leveren. 

De deelnemers geven I.VL.A., voor wat hun grondgebied betreft, het uitsluitend recht  om alle afval op te halen, te behandelen, te 

verwerken en te verkopen, evenwel met het vermogen tot substitutie ten voordele van de opdrachthoudende verenigingen 

waarmede door I.VL.A. een samenwerkingsovereenkomst werd afgesloten. 

§ 2. Zij ontzegt zich het recht in eigen bedrijf of aan een andere private of openbare instelling de bedrijvigheid toe te vertrouwen 

voor dewelke zij tot I.VL.A. toegetreden is. 

Zij verplicht er zich toe, binnen een redelijke termijn na bovenbedoelde aanvraag, een einde te stellen aan alle door haar afgesloten 

contracten, waarbij zij voor haar rekening en op haar grondgebied dezelfde bedrijvigheden toelaat als deze uitgeoefend door I.VL.A. 

§ 3. De deelnemende gemeenten zullen zich schikken naar de richtlijnen van I.VL.A. wat betreft de aard van het afval, de ophaling en 

de aflevering. 



§ 4. I.VL.A. zal op de meest economische wijze de ophaaldienst verzorgen, hetzij in eigen bedrijf, hetzij bij contracten van 

aanbesteding door derden. 

§ 5. Alle prestaties die vallen in het raam van haar doelstelling, zullen aan kostprijs uitgevoerd moeten worden. 

§ 6. De gemeentelijke deelnemers verbinden er zich toe ieder jaar aan I.VL.A. een door de Raad van Bestuur vastgestelde bijdrage te 

storten tot dekking van de werkingskosten. Hierin zijn begrepen alle financiële lasten der leningen, de kosten van algemeen bestuur 

en alle exploitatiekosten. 

De bepaling van de werkingskosten en de wijze van verdeling over de deelnemers worden bepaald in artikel 16 § 7 van onderhavige 

statuten. 

§ 7. Door de Raad van Bestuur wordt er jaarlijks een begroting opgemaakt voor het volgende werkingsjaar. Deze begroting is 

vergezeld van een beleidsplan met de vastgelegde doelstellingen. 

De werkingskosten vastgesteld op basis van de opgemaakte begroting zullen gedragen worden a rato van het aantal inwoners per 

gemeente. 

De verdeling van de werkingskosten van I.VL.A. onder de aangesloten deelnemers wordt vastgesteld door de Raad van Bestuur. 

De begroting wordt ter goedkeuring voorgelegd in het najaar op een buitengewone algemene vergadering. 

De Raad van Bestuur mag aan de deelnemers provisies of voorafbetalingen opvragen op basis van, en binnen de ramingen, 

vastgesteld in de jaarlijkse begroting van ontvangsten en uitgaven. 

Alle betalingen moeten gebeuren binnen een termijn van maximaal zestig dagen vanaf de datum waarop de vordering werd 

overgemaakt. 

§ 8. Daarnaast kan aan de deelnemers die, krachtens artikel 3 § 4 c. van onderhavige statuten, middels een uitdrukkelijke 

gemeenteraadsbeslissing zijn toegetreden tot de intergemeentelijke milieudienst een jaarlijkse bijdrage in de kosten van die dienst 

worden opgevraagd volgens de modaliteiten vastgelegd in Titel VII van onderhavige statuten. 

Alle betalingen aangaande de bijdrage in de kosten van die dienst moeten gebeuren binnen een termijn van maximaal zestig dagen 

vanaf de datum waarop de vordering werd overgemaakt. 

 

ARTIKEL 17. - 

De deelnemers zijn slechts verantwoordelijk tot beloop van het door hen geplaatst kapitaal van I.VL.A. en van de jaarlijks door hen 

verschuldigde bijdrage in de werkingskosten, zoals opgenomen in artikel 16 van onderhavige statuten. 

Er bestaat onder hen geen solidaire verantwoordelijkheid. 

Wanneer betalingen niet binnen de gestelde termijn gebeuren  zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling  de wettelijke intrest 

op de achterstallige bedragen worden aangerekend. 

Deze regeling geldt voor alle betalingen die aan I.VL.A. verschuldigd zijn. De gedane stortingen worden in de eerste plaats 

aangewend tot kwijting van de verschuldigde intresten. 

 

TITEL III: BESTUUR EN TOEZICHT 

A. RAAD VAN BESTUUR, DIRECTIECOMITE 

ARTIKEL 18. - 

§ 1. I.VL.A. wordt bestuurd door een Raad van Bestuur samengesteld uit: 

- één bestuurder per gemeente, aandeelhoudster van één tot tienduizend aandelen; 

- twee bestuurders per gemeente, aandeelhoudster van tienduizend en één tot twintigduizend  aandelen 

- drie bestuurders per gemeente, aandeelhoudster van twintigduizend en één aandelen en meer. 

§ 2. De algemene vergadering der deelnemers kan, op voorstel van de Raad van Bestuur, aan de houders van aandelen met kenmerk 

"B", in verhouding tot hun inbreng, eventueel een aantal mandaten toewijzen dat maximum één vierde mag bedragen van het totaal 

aantal op voordracht van de aangesloten gemeenten benoemde bestuurders. 

§ 3. Elke bestuurder beschikt over één stem. 

§ 4. De bestuurders aangeduid door de gemeenten moeten het mandaat van gemeenteraadslid, burgemeester of schepen uitoefenen 

en dienen te beantwoorden aan de inhoud van artikel 26 § 4. en § 5. van onderhavige statuten. 

De bestuurders van de deelnemers houder van aandelen met kenmerk “B” dienen te beantwoorden aan de inhoud van artikel 26 § 4. 

en § 5. van onderhavige statuten. 

Niemand kan door meer dan één deelnemer worden voorgedragen of benoemd, noch mandaten gelijktijdig uitoefenen in de 

uitvoerende organen van meer dan drie dienstverlenende en/of opdrachthoudende verenigingen. 

Alleen natuurlijke personen kunnen lid zijn van de raad van bestuur. 

§ 5. De bestuurders worden benoemd door de Algemene Vergadering op voordracht van de deelnemers. 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. 

§ 6. Aan de vergaderingen van de Raad van Bestuur kan worden deelgenomen door ten hoogste drie leden met raadgevende stem, 

zoals hierna bepaald in §7. 

Iedere deelnemende gemeente heeft het recht, tot lid van de Raad van Bestuur met raadgevende stem, een gemeenteraadslid aan te 

duiden, 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, en deze aanduiding voor te leggen aan de 

Algemene Vergadering die overgaat tot de samenstelling van de Raad van Bestuur na de algehele vernieuwing van de 

gemeenteraden. In de oproeping voor de algemene vergadering wordt de aandacht van de gemeenten gevestigd op dit recht. 

§ 7. Indien slechts drie gemeenten van het in §6 van dit artikel bepaalde recht gebruik maken, neemt de Algemene Vergadering akte 

van de aanduidingen en wonen deze afgevaardigden de zittingen van de Raad van Bestuur bij, met raadgevende stem. 



Indien het aantal gemeenten dat van het in §6 van dit artikel bepaalde recht gebruik maakt, meer dan drie bedraagt, neemt de 

algemene vergadering akte van de gemeenteraadsbesluiten en bepaalt zij de rangorde van de aangeduide leden met raadgevende 

stem in afdalende volgorde volgens de omvang van het aantal maatschappelijke aandelen in het bezit van de aanduidende 

gemeenten. De eerste drie  volgens deze rangorde aangeduide leden- wonen vanaf dat ogenblik de zittingen van de Raad van 

Bestuur bij, met raadgevende stem. 

 

§ 8. Wanneer een mandaat van bestuurder open komt, dan kan de Raad van Bestuur voorlopig in zijn vervanging voorzien op 

voordracht van de deelnemer die hij vertegenwoordigt. De nieuwe kandidaat vertegenwoordiger woont als waarnemer de 

vergaderingen van de Raad van Bestuur bij tot de eerstvolgende algemene vergadering waaraan de benoeming wordt voorgelegd en 

bekrachtigd. 

De aldus verkozen bestuurder voltooit het mandaat van diegene die hij vervangt. 

§ 9. Wanneer een mandaat van een lid met raadgevende stem open komt is de volgende in rangorde aan de beurt. Tenzij het geval 

er slechts drie kandidaten waren dan voorziet de gemeenteraad die de oorspronkelijke kandidaat had aangeduid onmiddellijk in zijn 

vervanging. 

 

 

 

 

 

 
ARTIKEL 19.- 

§ 1. De bestuurders worden aangesteld door de Algemene Vergadering, volgens de modaliteiten hernomen in artikel 18 § 5 van 

onderhavige statuten, voor een termijn van zes jaar vervallend onmiddellijk na de algemene vergadering die volgt op de 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 algehele vervanging van de Raad van Bestuur wordt overgegaan, voor zover de raden van de 

deelnemende besturen die 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 van het decreet, die tevens kwijting verleent aan de bestuurders die het voorgaande boekjaar in functie waren en die tot 

dan, overeenkomstig artikel 50 van het decreet, de verantwoordelijkheid blijven dragen. 

De uittredende bestuurders zijn herkiesbaar. 

§ 2. De leden van de Raad van Bestuur met raadgevende stem worden aangesteld door de algemene vergadering voor een termijn 

van zes jaar vervallend onmiddellijk na de Algemene Vergadering die volgt op de vernieuwing van de gemeenteraden. 

In dat geval moet, volgens dezelfde procedure beschreven in artikel 19 §1 van onderhavige statuten, de nieuwe leden met 

raadgevende stem aangesteld worden. De voordracht van de leden met raadgevende stem geschiedt conform de inhoud van artikel 

18§6 en §7 van onderhavige statuten. De uittredende leden met raadgevende stem zijn herkiesbaar. 

 

§ 3. De bestuurders en de leden met raadgevende stem verliezen hun mandaat van rechtswege: 

A. onmiddellijk nadat ze het openbaar mandaat dat ze bekleedden bij hun benoeming om enige andere reden verloren hebben; 

B. bij ontslag; 

C. op verzoek van de deelnemer die hen heeft voorgedragen en voor zover door deze een nieuwe kandidaat wordt voorgedragen. 

 

ARTIKEL 20. - 

§ 1. De Raad van Bestuur kiest onder de stemgerechtigde leden, die de gemeenten vertegenwoordigen, een voorzitter, een eerste 

ondervoorzitter en een tweede ondervoorzitter afkomstig uit verschillende aangesloten gemeenten. 

Het voorzitterschap wordt steeds toevertrouwd aan en effectief uitgeoefend door een op voordracht van de deelnemende 

gemeenten benoemd lid van de Raad van Bestuur, dat tevens gemeenteraadslid is of burgemeester of schepen van een aangesloten 

gemeente. 

Het mandaat van voorzitter en ondervoorzitter heeft een duur van zes jaar. Het neemt evenwel een einde met het mandaat van 

bestuurder. 

Hun mandaat neemt eveneens een einde in één van de gevallen voorzien in artikel 19 § 3 van onderhavige statuten. 

Het mandaat van voorzitter en ondervoorzitter is hernieuwbaar. 

§ 2. De vergaderingen van de Raad van Bestuur worden voorgezeten door de voorzitter. Bij verhindering van de voorzitter wordt de 

vergadering voorgezeten door respectievelijk de eerste ondervoorzitter en de tweede ondervoorzitter. Bij verhindering van de 

voorzitter en de ondervoorzitters wordt de vergadering voorgezeten door de bestuurder, benoemd op voordracht van de 

gemeenten, die de grootste ononderbroken anciënniteit telt in de Raad van Bestuur. Bij gelijke anciënniteit neemt de oudste 

bestuurder in leeftijd het voorzitterschap waar. 

 

ARTIKEL 21. - 

§ 1. De Raad van Bestuur kan slechts geldig vergaderen en beslissen wanneer de meerderheid van zijn stemgerechtigde leden en de 

meerderheid van de stemgerechtigde bestuurders, aangeduid door de deelnemende gemeenten, tegenwoordig of 

vertegenwoordigd is. 



De besluiten worden genomen bij gewone meerderheid, zowel globaal als binnen de groep van de deelnemende gemeenten, van de 

geldig uitgebrachte stemmen, conform artikel 18 § 3. van onderhavige statuten. Bij staking van stemmen is de stem van de 

bestuurder die de vergadering voorzit beslissend. 

§ 2. Stemmen bij volmacht is toegelaten. De leden van de Raad van Bestuur kunnen hiervoor aan hun collega’s van de Raad van 

Bestuur schriftelijk volmacht geven om hen te vertegenwoordigen voor één welbepaalde vergadering van de Raad. De volmachtgever 

en de volmachtdrager moeten tot dezelfde categorie van deelnemers behoren. Deze volmacht mag een schriftelijk document zijn dat 

per fax, per e-mail of gelijk welk ander schriftelijk communicatiemiddel werd overgemaakt en waarvan de authenticiteit van herkomst 

op voldoende wijze identificeerbaar is. 

Niemand kan drager zijn van meer dan één volmacht. 

 

ARTIKEL 22. - 

§ 1. De Raad van Bestuur wordt, uitgezonderd in gevallen van hoogdringendheid, acht dagen vooraf samengeroepen door de 

voorzitter of bij diens afwezigheid door de eerste, respectievelijk tweede ondervoorzitter, De Raad van Bestuur wordt ambtshalve 

samengeroepen op verzoek van minstens drie bestuurders die minstens twee vennoten vertegenwoordigen. 

De bijeenkomsten van de Raad worden gehouden in de zetel van I.VL.A. of op een andere plaats die duidelijk op de uitnodiging staat 

vermeld. 

De oproeping bevat de agenda.  

§ 2. De vergaderingen van de Raad van Bestuur zijn niet openbaar. 

§ 3. Op verzoek van tweederden van het aantal aanwezige bestuurders kan een punt, dat niet op de dagorde is voorzien, bij 

hoogdringendheid worden behandeld. 

§ 4. Wanneer de meerderheid der bestuurders, zoals bepaald in artikel 21 §1 van onderhavige statuten, niet tegenwoordig of 

vertegenwoordigd is op de eerste vergadering, wordt een tweede vergadering binnen de veertien kalenderdagen belegd. 

Tijdens deze tweede vergadering wordt over de agendapunten, die voor de tweede maal op de agenda gebracht worden, besloten 

welke ook het aantal tegenwoordige of vertegenwoordigde bestuurders zij. De uitnodiging tot het bijwonen van deze tweede 

vergadering geschiedt bij aangetekende brief, die aan de toepassing van artikel 22 §4 en artikel 21 §2 van onderhavige statuten zal 

herinneren. 

 
ARTIKEL 23. - 

I.VL.A. zal beschikken over een directeur, belast met de dagelijkse leiding van I.VL.A. Hij zal tevens als secretaris fungeren in alle 

bestuurscolleges opgericht in de schoot van I.VL.A., en zal derhalve ook verantwoordelijk zijn voor de administratieve taken 

verbonden aan de werking van I.VL.A. 

Hij wordt aangesteld door de Raad van Bestuur die zijn prestaties alsmede de hieraan verbonden bezoldiging zal vaststellen. 

Hij wordt benoemd zonder beperking van duur en genomen buiten de Raad. 

 

ARTIKEL 24.- 

§ 1. De besluiten van de Raad van Bestuur blijken uit de notulen der beraadslagingen. Deze worden in een daartoe bestemd register 

ingeschreven. Zij worden ondertekend door de voorzitter en de directeur . De notulen worden op de volgende vergadering, als eerste 

punt van de agenda, aan de leden van de Raad van Bestuur ter goedkeuring voorgelegd. 

§ 2. Eensluidende afschriften en uittreksels van de notulen worden door de voorzitter of diens plaatsvervanger en de directeur 

ondertekend en uiterlijk binnen de twintig dagen volgend op de vergadering aan alle leden van de Raad van Bestuur voorgelegd. 

§ 3. De gedetailleerde notulen met bijgevoegd 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 ten behoeve 

van de provincieraadsleden op de griffie van de provinciehuizen van de aangesloten provincies, onverminderd de decretale 

bepalingen inzake de openbaarheid van bestuur. 

§3 bis. De op voordracht van de deelnemende gemeenten benoemde bestuurders moeten minstens tweemaal per jaar tijdens een 

openbare vergadering van de gemeenteraad die hen heeft voorgedragen, verslag uitbrengen over de uitoefening van hun mandaat 

en een toelichting geven bij het beleid van de vereniging.”. 

 

§4. Van de besluiten van de Raad van Bestuur wordt binnen de twintig dagen na het nemen van het besluit een lijst met een beknopte 

omschrijving van de daarin geregelde aangelegenheden verzonden aan de Vlaamse Regering. Vanaf de dag van de verzending aan de 

Vlaamse Regering wordt de lijst met de beknopte omschrijving gedurende minstens twintig dagen ter inzage gelegd van het publiek. 

Dezelfde lijst wordt gepubliceerd op de website van de vereniging.  

§5. Op verzoek van een raadslid vraagt het deelnemende bestuur om de notulen en alle stukken waarnaar in de notulen wordt verwezen, 

elektronisch ter beschikking te stellen. De vereniging stelt de gevraagde stukken elektronisch ter beschikking aan het deelnemende 

bestuur en het deelnemende bestuur bezorgt ze aan het raadslid.  

§6. Dit artikel doet geen afbreuk aan de mogelijkheid van strafrechtelijke vervolging van de raadsleden wegens schending van het 

beroepsgeheim, overeenkomstig artikel 458 van het Strafwetboek.”. 
 

ARTIKEL 25. - 

§ 1. De Raad van Bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheden, om alle daden van beheer en van beschikking die I.VL.A. 

aanbelangen, te stellen. 

Zijn bevoegdheid strekt zich uit over alles wat niet uitdrukkelijk door de wet, het decreet, de onderrichtingen of door de statuten aan 

de Algemene Vergadering is voorbehouden. 



De Raad kan onder meer verkopen en kopen, alle onroerende goederen en zakelijk onroerende rechten in huur nemen of geven, alle 

hypothecaire inschrijvingen aangaan, toestaan of aflossen, overgaan tot alle overschrijvingen, verzaken aan alle bevoorrechte 

inschrijvingen en verjaringsrechten met of zonder betaling. 

De Raad kan leningen aangaan. 

§ 2. Op technisch en financieel gebied onderzoekt hij de uitvoeringsontwerpen der werken, zowel wat de bouw als wat de exploitatie 

betreft. Deze opsomming is verklarend en niet limitatief. 

§ 3. De Raad van Bestuur vertegenwoordigt I.VL.A. in alle rechtszaken. I.VL.A. wordt in rechte vertegenwoordigd door de voorzitter of 

door de ondervoorzitter of de bestuurder die daartoe door de Raad van Bestuur is aangeduid. 

De rechtsvorderingen, zowel bij eis als bij verweer, worden in naam van I.VL.A. door de Raad van Bestuur ingesteld, op verzoek en 

dagvaarding van de voorzitter van de Raad van Bestuur of van de ondervoorzitter, of van een bestuurder die hem vervangt of van 

een gevolmachtigde. 

§ 4. I.VL.A. mag in eigen naam en voor eigen rekening tot onteigeningen overgaan die noodzakelijk zijn voor de verwezenlijking van 

haar statutaire doelstellingen. I.VL.A. kan leningen aangaan, giften aanvaarden en toelagen van openbare overheden ontvangen. 

§ 5. De benoeming, het ontslag, de vaststelling van de bezoldiging en het stelsel waaronder het personeel zal vallen, worden door de 

Raad van Bestuur bepaald. 

De Raad kan evenwel al wat betrekking heeft op de uitvoering van het administratief en geldelijk statuut en het arbeidsreglement, in 

het kader van het individueel personeelsbeheer, verder delegeren. 

 

ARTIKEL 26. - 

§ 1. De bestuurders zijn niet persoonlijk gebonden door de verbintenissen van I.VL.A. 

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. 

§ 2. De bestuurders en het lid met raadgevende stem die in een zaak, waarover de Raad van Bestuur zich dient uit te spreken, een 

belang hebben dat tegengesteld is aan dat van I.VL.A., zijn ertoe verplicht de Raad daarvan op de hoogte te stellen en hun verklaring 

te laten opnemen in de notulen van de zitting. Het is hen verboden aan de beraadslaging en aan de stemming op dit punt van de 

dagorde deel te nemen. 

§ 3. Het is elke bestuurder en ieder lid met raadgevende stem verboden: 

 

1°aanwezig te zijn bij een beraadslaging of een 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 zo het gaat om voordrachten van kandidaten, benoemingen, afzettingen en schorsingen. 

2° rechtstreeks of onrechtstreeks deel te nemen aan overeenkomsten, afgesloten met I.VL.A. 

3°als advocaat, notaris of zaakwaarnemer op te treden in rechtsgedingen tegen I.VL.A. 

4°Het is hem tevens verboden in dezelfde hoedanigheid, ten behoeve van I.VL.A., te pleiten, raad te geven of op te treden in enige 

betwisting, tenzij dit kosteloos gebeurt. 

5°op te treden als raadsman van een personeelslid in tuchtzaken. 

 

§ 4. Onverminderd andere wettelijke of decretale bepalingen die van toepassing zijn op de mandaten in de opdrachthoudende 

vereniging bestaat er onverenigbaarheid tussen het mandaat van bestuurder en 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; 

- 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 opdrachthoudende vereniging. 

- behoudens wat bepaald is in artikel 46, tweede lid van het decreet, werknemer van een aangesloten openbaar bestuur, of van een 

administratie 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. 

§ 5. Een gemeente kan geen kandidaat voordragen of benoemen die werknemer is van een niet-gemeentelijke deelnemer of die er 

een mandaat waarneemt. 

Een niet gemeentelijk deelnemer kan geen kandidaat voordragen of benoemen die lid is van een gemeenteraad van de gemeenten 

deelnemers van I.VL.A. waartoe deze toe treedt. 

ARTIKEL 27. - 

§ 1. Het dagelijks bestuur van I.VL.A. wordt door de Raad van Bestuur toevertrouwd aan een Directiecomité. De leden worden 

gekozen onder de stemgerechtigde bestuurders. In het Directiecomité kunnen bij voorkeur zitting hebben, de bestuurders die het 

ambt van burgemeester of schepen in hun gemeente uitoefenen. 

De modaliteiten van samenstelling van het Directiecomité worden bepaald door de Raad van Bestuur waarbij het totale aantal leden 

van het Directiecomité ten hoogste één derde mag bedragen van dat van de Raad van Bestuur en waarbij de meerderheid telkens 

toekomt aan de leden die op voordracht van de deelnemende gemeenten zijn benoemd. De voorzitter en de ondervoorzitters maken 

deel uit van het Directiecomité. 

Ieder lid van het Directiecomité heeft één stem. 



Eén of meer leden van het leidinggevend personeel van I.VL.A. kunnen met raadgevende stem zitting hebben in het Directiecomité. 

Hun mandaat beïnvloedt het toegestane aantal leden niet. 

§ 2. Het Directiecomité wordt, uitgezonderd in gevallen van hoogdringendheid, acht dagen vooraf samengeroepen door de 

voorzitter, of bij afwezigheid of weigering van de voorzitter, door twee bestuurders. 

De bijeenkomsten van het Directiecomité worden gehouden in de zetel van I.VL.A. of op een andere plaats die duidelijk op de 

uitnodiging staat vermeld. 

De oproeping bevat de agenda.  

De vergaderingen van het Directiecomité zijn niet openbaar. 

§ 3. De besluiten van het Directiecomité blijken uit de notulen der beraadslagingen. Deze worden in een daartoe bestemd register 

ingeschreven. Zij worden ondertekend door de voorzitter en de directeur. De notulen worden op de volgende vergadering, als eerste 

punt van de agenda, aan de leden van het Directiecomité ter goedkeuring voorgelegd.  

 

§3 bis. Van de besluiten van het Directiecomité wordt binnen de twintig dagen na het nemen van het besluit een lijst met een 

beknopte omschrijving van de daarin geregelde aangelegenheden verzonden aan de Vlaamse Regering. Vanaf de dag van de 

verzending aan de Vlaamse Regering wordt de lijst met de beknopte omschrijving gedurende minstens twintig dagen ter inzage 

gelegd van het publiek. Dezelfde lijst wordt gepubliceerd op de website van de vereniging. 

 

§ 4. Het Directiecomité is belast met het dagelijks bestuur van I.VL.A., met de voorbereiding van de vergaderingen van de Raad van 

Bestuur, en met het nemen van eventuele spoedeisende maatregelen. Het oefent alle bevoegdheden uit die de Raad van Bestuur 

delegeert. 

De delegatiemogelijkheid aan het directiecomité moet beperkt geïnterpreteerd worden. In principe kan het directiecomité enkel 

beslissen in het kader van dagelijks bestuur en zijn bijkomende delegaties slechts uitzonderlijk aanvaardbaar mits een grondige 

motivatie. 

 

§ 5. De voorzitter en de ondervoorzitters van de Raad van Bestuur zijn van ambtswege voorzitter en ondervoorzitters van het 

Directiecomité. 

De vergaderingen van het Directiecomité worden voorgezeten door de voorzitter. Bij verhindering van de voorzitter wordt de 

vergadering voorgezeten door de ondervoorzitter. Bij verhindering van de voorzitter en de ondervoorzitter wordt de vergadering 

voorgezeten door de bestuurder, benoemd op voordracht van de gemeenten, die de grootste ononderbroken anciënniteit telt in het 

Directiecomité. Bij gelijke anciënniteit neemt de oudste bestuurder in leeftijd het voorzitterschap waar. 

 

§ 6. Het Directiecomité kan één of meer bestuurders alsook andere personen van buiten I.VL.A. oproepen om alle gewenste 

inlichtingen te verstrekken. 

§ 7. De besluiten van het Directiecomité worden bij meerderheid van stemmen genomen; bij staking van stemmen is de stem van 

hem die de vergadering voorzit, beslissend. 

 

ARTIKEL 28. - 

De Algemene Vergadering bepaalt, binnen de perken en overeenkomstig de toepassingsvoorwaarden vastgesteld door de Vlaamse 

regering, het presentiegeld en de andere vergoedingen die kunnen toegekend worden aan de voorzitter, de ondervoorzitter en de 

leden van de Raad van Bestuur en het Directiecomité. 

 

ARTIKEL 29. - 

§ 1. Buiten het geval van bijzondere bevoegdheidsdelegatie door de Raad van Bestuur, zullen akten die I.VL.A. tegenover derden 

binden, door de voorzitter van de Raad van Bestuur en door één bestuurder worden ondertekend. 

§ 2. De akten van dagelijks bestuur, evenals de briefwisseling worden door de voorzitter en de directeur ondertekend. De 

handtekening van de directeur of een door de Raad van Bestuur gevolmachtigde volstaat nochtans om kwijting te verlenen aan de 

post, de telegraafdienst, de telefoondienst, en aan de ondernemingen. 

§ 3. In geval van verhindering van de voorzitter kan zijn handtekening door die van de ondervoorzitter of van een aangestelde 

bestuurder, daartoe aangeduid door het Directiecomité, vervangen worden. 

 

B. COMMISSARIS 

 

ARTIKEL 30. - 

De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid, vanuit het oogpunt van het decreet en van de 

statuten, van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt uitgeoefend door een commissaris. De commissaris wordt 

benoemd door de algemene vergadering onder de leden van het Instituut der Bedrijfsrevisoren voor een periode van drie jaar. 

De commissaris is onderworpen aan de wettelijke en reglementaire bepalingen die zijn ambt en zijn bevoegdheid bepalen. 

De Algemene Vergadering bepaalt de jaarlijkse bezoldiging van de commissaris. 

 

 

ARTIKEL 31. - 

De commissaris oefent een onbeperkt recht van toezicht en controle uit op alle verrichtingen van I.VL.A. Hij mag inzage nemen, doch 

zonder ze te verplaatsen, van de boeken, de briefwisseling, de notulen en over het algemeen van alle geschriften van I.VL.A. 



Elk jaar brengt de Commissaris verslag uit aan de Algemene Vergadering betreffende de uitoefening van de opdracht. Het verslag 

vermeldt de vaststellingen en spreekt zich onder meer uit over het feit dat de verrichtingen, weergegeven door de boekhouding, in 

overstemming zijn met de Wet en de Statuten van I.VL.A. 

 
Titel IV – ALGEMENE VERGADERING 

 

ARTIKEL 32. – 

§ 1. De Algemene Vergadering, regelmatig samengesteld, vertegenwoordigt de algeheelheid van de deelnemers van I.VL.A. en haar 

besluiten zijn, binnen de perken van het decreet en van onderhavige statuten, bindend voor alle vennoten, zelfs voor diegenen die 

tegenstemden of afwezig waren. 

Zij kan, binnen de perken van de wet, wijzigingen aan de statuten aanbrengen, op voorwaarde evenwel daarbij het in artikel 39 van 

onderhavige statuten bepaalde in acht te nemen. 

§ 2. De algemene vergaderingen zijn openbaar. 

§ 3. De Algemene Vergadering is samengesteld uit de vertegenwoordigers van de deelnemers van I.VL.A. Elke deelnemer wordt 

vertegenwoordigd door één afgevaardigde op de Algemene Vergadering. 

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. 

De vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger wordt herhaald voor elke algemene vergadering. Tevens wordt bij de 

aanduiding van de vertegenwoordiger een plaatsvervanger aangewezen die hetzelfde mandaat krijgt als de aangewezen effectieve 

vertegenwoordiger. 

 

Ten minste vijf kalenderdagen vóór elke algemene vergadering maakt elke deelnemer een lijst over met de naam van de 

vertegenwoordiger. Voor de gemeenten deelnemers wordt tevens een uittreksel van de overeenstemmende notulen van de 

gemeenteraad over-gemaakt. De niet gemeentelijke deelnemers maken hiertoe een schriftelijke volmacht over met herneming van 

de naam en het mandaat van hun vertegenwoordiger. 

§ 4. Er bestaat een onverenigbaarheid tussen het mandaat van vertegenwoordiger op de algemene vergadering en dat van lid van 

één van de andere organen. De onverenigbaarheden die bepaald zijn in artikel 26 §3 en §4 van onderhavige statuten zijn eveneens 

van toepassing op de vertegenwoordigers op de algemene vergadering. 

§ 5. Gezien het in te brengen kapitaal gekoppeld is aan het aantal inwoners, conform de inhoud van artikel 13 van de statuten, heeft 

elke vertegenwoordiger het aantal stemmen overeenstemmend met het aantal geplaatste aandelen. 

De gemeenten zullen steeds beschikken over de meerderheid der stemmen. Indien nodig zal het aantal stemmen toegewezen aan de 

andere openbare besturen of instellingen proportioneel aan hun kapitaalplaatsing verminderd worden. 

§ 6. Behoudens andersluidende bepalingen in deze statuten wordt de door de Raad van Bestuur vastgestelde agenda van de 

algemene vergadering, met vermelding van de datum, het uur en de plaats, uiterlijk dertig kalenderdagen voor haar zitting, per 

aangetekend schrijven, aan alle deelnemers verstuurd. 

Er wordt tevens een uitnodiging gestuurd aan de Commissaris van de Vlaamse Regering, aan de leden van de Raad van Bestuur en 

de Commissaris belast met de controle op de jaarrekeningen. 

 

ARTIKEL 33. – 

De Algemene Vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de Raad van Bestuur. Bij verhindering van de voorzitter wordt 

de Algemene Vergadering voorgezeten door respectievelijk de eerste ondervoorzitter en de tweede ondervoorzitter. 

Bij verhindering van de voorzitter en de ondervoorzitters wordt de vergadering voorgezeten door de bestuurder, benoemd op 

voordracht van de gemeenten, die de grootste ononderbroken anciënniteit telt in de Raad van Bestuur. Bij gelijke anciënniteit neemt 

de oudste bestuurder in leeftijd het voorzitterschap waar. 

De directeur van I.VL.A. is de secretaris van de Algemene Vergadering. 

 

ARTIKEL 34. – 

§ 1. De jaarrekeningen worden vastgesteld door de Algemene Vergadering in de loop van het eerste semester van het volgende 

boekjaar aan de hand van het verslag van de Raad van Bestuur en het verslag van de Commissaris. Samen met de uitnodiging 

worden deze documenten ter beschikking gesteld van de deelnemers die het mandaat van hun vertegenwoordiger terzake bepalen. 

§ 2. Afgezien van de jaarvergadering, waarvan sprake in artikel 34 §1 van onderhavige statuten, 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. 

§ 3. De Raad van Bestuur kan de Algemene Vergadering samen roepen telkens het belang van I.VL.A. zulks vereist. 

§ 4. De commissaris kan de Algemene Vergadering bijeenroepen. 

§ 5. De Raad van Bestuur roept de Algemene Vergadering binnen de dertig dagen in buitengewone zitting samen hetzij op verzoek, 

van minstens twee deelnemers, die samen ten minste één vijfde der aandelen bezitten; hetzij op verzoek van drie deelnemers. Het 

verzoekschrift moet de op de agenda aan te brengen punten vermelden. 

§ 6. De agenda van de algemene vergadering wordt opgesteld door de Raad van Bestuur. Twee of meer deelnemers die samen ten 

minste één vijfde van de aandelen bezitten mogen punten op de dagorde brengen op voorwaarde dat zij ten minste vijfenveertig 

kalenderdagen vóór de datum van de algemene vergadering hiervan aan de Raad van Bestuur mededeling geven. 



De agenda en, in voorkomend geval de stukken die betrekking hebben op de jaarrekening die is opgesteld door de Raad van 

Bestuur, worden bij de oproepingsbrieven gevoegd. 

§ 7. 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 algemene vernieuwing van de gemeenteraden worden georganiseerd, een evaluatierapport voor over de 

werking van I.VL.A. Dit rapport bevat een ondernemingsplan voor de komende zes jaar of een gemotiveerd voorstel het 

samenwerkingsverband te beëindigen met inachtneming van de statutair bepaalde rechten van de deelnemers. De eerste 

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

Alle deelnemers ontvangen dit rapport uiterlijk zes weken voor de datum van de jaarvergadering en bepalen het mandaat van hun 

vertegenwoordiger. 

 

ARTIKEL 35. – 

§ 1. Om geldig te beraadslagen en te beslissen is een aanwezigheidsquorum vereist gelijk aan de gewone meerderheid van het aantal 

statutair bepaalde stemmen, bepaald in artikel 32 § 5 van onderhavige statuten, zowel globaal als in de groep der deelnemende 

gemeenten, en moet een meerderheid van de deelnemers aanwezig zijn in de groep der deelnemende gemeenten. 

§ 2. De Algemene Vergadering mag enkel beraadslagen over de punten die op de agenda voorkomen. 

§ 3. Is het aantal vertegenwoordigde deelnemers onvoldoende om geldig te beraadslagen, dan wordt binnen een termijn van dertig 

kalenderdagen een nieuwe algemene vergadering bijeengeroepen. Die vergadering kan geldig beraadslagen over de punten die een 

tweede maal op de agenda voorkomen, welk ook het aantal vertegenwoordigde deelnemers zij. De tekst van artikel 35 §3 wordt in de 

tweede bijeenroeping vermeld. De voor de beslissingen vereiste meerderheid moet steeds bereikt zijn zowel globaal als in de groep 

der gemeenten. 

Deze bepaling geldt niet voor een statutenwijziging, waarvoor de inhoud van artikel 39 van onderhavige statuten geldt. 

 

ARTIKEL 36. – 

Het staat de Algemene Vergadering vrij uitspraak te doen, niet alleen over de conclusies der verslagen van de Raad van Bestuur, 

maar over al de op de agenda voorkomende punten. 

De Algemene Vergadering, bijeengeroepen in uitvoering van artikel 34 §1 van onderhavige statuten, spreekt zich, na goedkeuring 

van de jaarrekening uit, bij afzonderlijke stemming, omtrent de kwijting die aan de bestuurders en commissaris dient gegeven te 

worden. 

 

ARTIKEL 37. – 

§1. De besluiten van de Algemene Vergadering blijken uit de notulen der beraadslagingen. Deze worden in een daartoe bestemd 

register ingeschreven. Zij worden ondertekend door de voorzitter en de directeur. De notulen worden op de volgende vergadering, 

als eerste punt van de agenda, aan de leden van de Algemene Vergadering, ter goedkeuring voorgelegd. 

§2. Van de besluiten van de Algemene Vergadering wordt, uitgezonderd als het over statutenwijzigingen gaat waarvoor dan de 

bepalingen opgenomen in artikel 39 § 2 gelden, binnen de twintig dagen na het nemen van het besluit een lijst met een beknopte 

omschrijving van de daarin geregelde aangelegenheden verzonden aan de Vlaamse Regering. Vanaf de dag van de verzending aan 

de Vlaamse Regering wordt de lijst met de beknopte omschrijving gedurende minstens twintig dagen ter inzage gelegd van het 

publiek. Dezelfde lijst wordt gepubliceerd op de website van de vereniging. 

 

ARTIKEL 38. – 

§ 1. Behalve wanneer door de wet of door de statuten een andere meerderheid is vereist, worden de besluiten bij eenvoudige 

meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen genomen. De vereiste meerderheid moet tegelijkertijd, zowel voor het geheel van 

de geldig uitgebrachte stemmen van alle deelnemers als voor het geheel van de door de afgevaardigden van de deelnemende 

gemeenten geldig uitgebrachte stemmen, verworven zijn. 

Zolang de meerderheid der stemmen van de deelnemende gemeenten, in handen is van de gemeenten Oudenaarde en Ronse, 

moeten alle besluiten van de Algemene Vergadering de goedkeuring wegdragen van minstens drie deelnemende gemeenten. 

Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen. 

§ 2. Bij geheime stemming met betrekking tot voordrachten van kandidaten en tot benoemingen, conform de inhoud van artikel 19 

van onderhavige statuten, wordt, indien geen enkele persoon de meerderheid heeft behaald tot een herstemming overgegaan 

tussen de twee kandidaten die het grootst aantal stemmen hebben bekomen. Staken de stemmen bij herstemming, is de oudste in 

jaren voorgedragen of benoemd. 

Bij geheime stemming, die verplicht is wanneer het om personen gaat, met betrekking tot aangelegenheden andere dan 

voordrachten of benoemingen, is bij staking van stemmen het voorstel verworpen. 

 

ARTIKEL 39. – 

§ 1. 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 vóór 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. 

§ 2. 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 Vlaamse 

Regering voorgelegd. 

§ 3. 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 I.VL.A., 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 ontvangst door I.VL.A. van het goedkeuringsbesluit, of na het verstrijken van de termijn, bedoeld 

in de laatste zin van artikel 40 van het decreet. 

§ 4. 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 de verkiezingen voor een 

algehele vernieuwing van de gemeenteraden wordt georganiseerd, tenzij ingevolge wettelijke of reglementaire verplichting. 

 

Titel V – JAARREKENING EN BESTEMMING VAN HET RESULTAAT 

 

ARTIKEL 40. – 

§ 1. Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december. 

Per éénendertig december van elk jaar worden de rekeningen afgesloten en maakt de Raad van Bestuur een ontwerp van 

jaarrekeningen en de voorstellen tot bestemming van het resultaat op. 

De boekhouding van I.VL.A. wordt gevoerd overeenkomstig het Wetboek Vennootschaps-recht en met naleving van de richtlijnen die 

de overheid uitvaardigt met betrekking tot de boekhoudkundige verrichtingen. 

§ 2. Ten minste vijfenzeventig kalenderdagen vóór de Algemene Vergadering stelt de Raad van Bestuur en dit zonder verplaatsing 

van documenten, alle stukken vereist voor het nazicht van de rekeningen ter beschikking van de commissaris. 

§ 3. De Raad van Bestuur deelt uiterlijk vijfenveertig kalenderdagen vóór de algemene vergadering aan de deelnemers van I.VL.A. 

mee: het ontwerp der jaarrekeningen, evenals alle documenten die door de Raad van Bestuur aan de Algemene Vergadering 

onderworpen dienen te worden. Daarbij wordt een per mandataris geïndividualiseerd overzicht van de in het voorbije boekjaar 

ontvangen vergoedingen en presentiegelden gevoegd conform de inhoud van artikel 60 tweede lid van het decreet. 

§ 4. Conform de inhoud van artikel 37 §2 van onderhavige statuten wordt, binnen de binnen de twintig dagen na het nemen van het 

besluit van de  Algemene Vergadering waarin de jaarrekening wordt behandeld, een beknopte omschrijving van de daarin geregelde 

aangelegenheden verzonden aan de Vlaamse Regering. 

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 onderworpen zijn aan 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. 

 

ARTIKEL 41. – 

De jaarrekeningen, het verslag van de Commissaris, alsmede een uitvoerig verslag omtrent de activiteiten van I.VL.A. worden elk jaar, 

binnen de dertig kalenderdagen na goedkeuring van de jaarrekeningen, aan alle deelnemers van I.VL.A. toegezonden.  

 
ARTIKEL 42.- 

§ 1. Het saldo van de resultatenrekening in dewelke alle lasten, baten en afschrijvingen zijn opgenomen, maakt eventueel de 

nettowinst uit. 

Dit batig saldo zal als volgt worden verdeeld: 

Vijf per honderd voor het wettelijk reservefonds, totdat een bedrag van tien per honderd van het maatschappelijk kapitaal bereikt 

wordt. 

De overblijvende winst zal overgedragen worden naar de beschikbare reserve of zal geheel of gedeeltelijk naar het volgende 

boekjaar worden overgeboekt; er zal geen mogelijkheid zijn tot winstuitkering; 

§ 2. Ingeval een boekjaar sluit met verlies, zal dit worden aangezuiverd door aanrekening op de beschikbare reserve. Zo deze laatste 

ontoereikend is, wordt het overblijvend verlies op het volgende boekjaar overgebracht. 

§ 3. Wanneer ten gevolge van het geleden verlies, het netto-actief van I.VL.A. is gedaald 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 een bijzonder verslag dat uiterlijk drie weken vóór 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 voor de statutenwijzigingen zoals opgenomen in artikel 39 §1 van 

onderhavige statuten. Indien het saneringsplan niet of in onvoldoende mate wordt aanvaard, kan artikel 75octies van het decreet 

worden toegepast. 

 
Titel VI – VERLENGING, ONTBINDING, VEREFFENING 

 

ARTIKEL 43. – 

§ 1. Na afloop van de statutair bepaalde duur kan I.VL.A. 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 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 dat er zich verschillende beheersvormen reëel aanbieden. 

§ 2. Uiterlijk negentig kalenderdagen vóór de Algemene Vergadering die beslist over de verlenging wordt de agenda door de Raad 

van Bestuur aan alle deelnemers toegezonden. 

§ 3. De deelnemers die niet wensen te verlengen kunnen daartoe niet verplicht worden en houden op deel uit te maken van I.VL.A. 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 laatste lid, opgenomen in artikel 37 van het decreet, aangaande de modaliteiten van overname van het 

contractueel en statutair personeel, zijn op hen van toepassing. 

§ 4. De deelnemers die nalaten over de verlenging te beslissen of hun beslissing mede te delen, worden geacht verder deel uit te 

maken van I.VL.A. 

§ 5. Indien de duur van I.VL.A. 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 daaropvolgend jaar, zowel door de betrokken 

gemeente-raden als door de eerste Algemene Vergadering in de loop van dat jaar. Zolang wordt de oorspronkelijke duurtijd 

verlengd. 

 

ARTIKEL 44. – 

§ 1. Op verzoek van drie/vierde van het aantal deelnemende gemeenten, en aan de hand van de daartoe strekkende 

gemeenteraadsbeslissingen, kan de Algemene Vergadering met een drievierde meerderheid van het aantal stemmen, tot vervroegde 

ontbinding van de opdrachthoudende vereniging beslissen. 

 

§ 2. Bij ontbinding krachtens artikel 44 §1 van onderhavige statuten 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. 

§ 3. Bij ontbinding van I.VL.A. wordt, conform de inhoud van het voorlaatste en laatste lid van artikel 37 van het decreet, het voltallig 

personeel van I.VL.A. 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 I.VL.A. op het ogenblik van haar ontbinding hetzij statutair, hetzij contractueel voor 

de werknemer vastgesteld had. 

De personeelsleden die door de gemeente worden overgenomen behouden hun geldelijk statuut, en komen terecht in een 

overgangskader dat geen invloed heeft op de personeelsformatie en dat uitdovend is. 

§ 4. De gemeenten hebben een recht van voorkeur tot overneming, tegen boekwaarde, van de op hun grondgebied gelegen 

installaties. 

 

Titel VII – BIJZONDERE BEPALINGEN BETREFFENDE DE INTERGEMEENTELIJKE MILIEUDIENST 

 

ARTIKEL 45. – 

De verwezenlijking van de intercommunale milieudienst krachtens artikel 3 § 4 c. van onderhavige statuten geschiedt ten voordele en 

op kosten van de deelnemende gemeenten die middels een uitdrukkelijke gemeenteraadsbeslissing tot deze activiteit toetreden. 

 

ARTIKEL 46. – 

De intercommunale milieudienst vormt een afzonderlijke eenheid op boekhoudkundig en financieel gebied, waarvoor een 

afzonderlijke balans en resultatenrekening wordt opgemaakt. 

 

ARTIKEL 47. – 

Alle problemen die uitsluitend betrekking hebben op de intergemeentelijke milieudienst vallen onder de bevoegdheid van een 

adviescomité milieudienst, dat optreedt door middel van adviezen aan de Raad van Bestuur. 



Het adviescomité milieudienst is ambtshalve samengesteld uit de stemgerechtigde bestuurders, voorgedragen door de 

gemeentelijke deelnemers die tot deze activiteit zijn toegetreden. De leden van het adviescomité milieudienst worden, conform de 

inhoud van het artikel 55 vierde lid van het decreet, benoemd door de Algemene Vergadering. 

 

ARTIKEL 48. – 

De voorzitter van de Raad van Bestuur is ambtshalve voorzitter van het adviescomité milieudienst, voor zover hij als bestuurder 

voorgedragen werd door een gemeentelijke deelnemer die tot deze activiteit is toegetreden. Is dat niet het geval, dan kiest het 

comité een voorzitter uit zijn midden voor een duur die samenvalt met het voorzitterschap van de Raad van Bestuur. 

 

ARTIKEL 49. – 

De tot de intergemeentelijke milieudienst toegetreden gemeentelijke deelnemers verbinden er zich toe ieder jaar aan I.VL.A. een 

door het adviescomité milieudienst vastgestelde bijdrage in de kosten van die dienst te storten, met een maximum van vijf EURO per 

inwoner. 

 

ARTIKEL 50 – 

Het adviescomité milieudienst zetelt en beraadslaagt overeenkomstig de regels vastgelegd in de artikelen 21, 22, 24,26, 28 en 29 van 

onderhavige statuten. 

 

ARTIKEL 51. – 

De directeur van I.VL.A. is tevens secretaris van het adviescomité milieudienst. 

De aanwezigheid van het personeelslid belast met de leiding van de milieudienst kan voor technisch advies bij iedere vergadering 

worden gevorderd. 

 

 


