OPRICHTINGSAKTE DIENSTVERLENENDE VERENIGING WESTHOEK
In het jaar tweeduizend zeventien,
op tweeëntwintig december,
voor mij, mevrouw Lies Laridon, burgemeester van Diksmuide,
te Diksmuide.
ZIJN VERSCHENEN
De navolgende gemeenten,
1. De gemeente Alveringem, met zetel te 8690 Alveringem, Sint-Rijkersstraat 19.
Hier vertegenwoordigd door de gemeenteraad waarvoor de akte wordt ondertekend door:
De burgemeester, Gerard Liefooghe, wonende te Alveringem (rijksregisternummer:
57.11.16-327.79 ; identiteitskaartnummer: 592-4777611-54)
De secretaris, Wouter Accou, wonende te Menen (rijksregisternummer: 74.02.05-199.55
; identiteitskaartnummer: 592-0718743-54)
2. De gemeente De Panne, met zetel te 8660 De Panne, Zeelaan 21.
Hier vertegenwoordigd door de gemeenteraad waarvoor de akte wordt ondertekend door:
De burgemeester, Ann Vanheste, wonende te De Panne (rijksregisternummer: 69.03.05254.96; identiteitskaartnummer: 592-0016389-77)
De secretaris, Veerle Van Ackere, wonende te De Panne (rijksregisternummer: 73.05.10104.97 ; identiteitskaartnummer: 592-0370283-18)
3. De stad Diksmuide, met zetel te 8600 Diksmuide, Grote Markt 6.
Hier vertegenwoordigd door de gemeenteraad waarvoor de akte wordt ondertekend door:
De burgemeester, Lies Laridon , wonende te Diksmuide (rijksregisternummer: 69.05.16138-90; identiteitskaartnummer: 592-0261321-84)
De secretaris, Marie Herman, wonende te Koekelare (rijksregisternummer: 79.11.08058.80 ; identiteitskaartnummer: 591-8582494-36)
4. De gemeente Heuvelland, met zetel te 8950 Heuvelland, Bergstraat 24.
Hier vertegenwoordigd door de gemeenteraad waarvoor de akte wordt ondertekend door:
De burgemeester, Marc Lewyllie, wonende te Heuvelland (rijksregisternummer:
53.09.09-397.24; identiteitskaartnummer: 592-2402085-58)
De secretaris, Sigurd Verstraete, wonende te Heuvelland (rijksregisternummer:
69.05.07-245.59 ; identiteitskaartnummer: 592-5629287-70)
5. De gemeente Houthulst, met zetel te 8650 Houthulst, Markt 1
Hier vertegenwoordigd door de gemeenteraad waarvoor de akte wordt ondertekend door:
De eerste schepen, Erik Verbeure, wonende te Houthulst (rijksregisternummer:
55.07.14-427.66 ; identiteitskaartnummer: 592-0275625-32 ) – op basis van het
delegatiebesluit als bijlage, ondertekend door de burgemeester Ann Vansteenkiste op 13
december 2017.
De secretaris, Jocelyne Schacht, wonende te Houthulst (rijksregisternummer: 52.10.21260.78 ; identiteitskaartnummer: 592-2522772-77)
6. De stad Ieper, met zetel te 8900 Ieper, Grote Markt 34.
Hier vertegenwoordigd door de gemeenteraad waarvoor de akte wordt ondertekend door:
De voorzitter gemeenteraad, Jan Vercammen, wonende te Ieper (rijksregisternummer:
69.10.18-017-89; identiteitskaartnummer: 592-7082178-95).
De secretaris, Stefan Depraetere, wonende te Ieper (rijksregisternummer: 68.05.07327.53; identiteitskaartnummer: 592-5863439-64)
7. De gemeente Koekelare, met zetel te 8680 Koekelare, Sint-Maartensplein19.
Hier vertegenwoordigd door de gemeenteraad waarvoor de akte wordt ondertekend door:
De burgemeester, Patrick Lansens, wonende te Koekelare (rijksregisternummer:
64.08.05-245.35 ; identiteitskaartnummer: 591-9935811-09)

De secretaris, Claeys Lode, wonende te Koekelare (rijksregisternummer: 77.03.14075.76 ; identiteitskaartnummer: 591-7547895-39)
8. De gemeente Kortemark, met zetel te 8610 Kortemark, Stationsstraat 68.
Hier vertegenwoordigd door de gemeenteraad waarvoor de akte wordt ondertekend door:
De burgemeester, Toon Vancoillie, wonende te Kortemark (rijksregisternummer:
62.04.14-337-88 ; identiteitskaartnummer: 592-1612929-94)
De secretaris, Sara De Meyer, wonende te Ichtegem (rijksregisternummer: 81.06.29256.35 ; identiteitskaartnummer: 592-3450209-97)
9. De gemeente Langemark-Poelkapelle, met zetel te 8920 Langemark-Poelkapelle,
Kasteelstraat 1.
Hier vertegenwoordigd door de gemeenteraad waarvoor de akte wordt ondertekend door:
De burgemeester, Alain Wyffels, wonende te Langemark-Poelkapelle
(rijksregisternummer: 66.04.22-223.46 ; identiteitskaartnummer: 592-6954402-68)
De secretaris, Sabine De Wandel, wonende te Langemark-Poelkapelle
(rijksregisternummer: 71.02.28-096-84 ; identiteitskaartnummer: 591-7306926-18)
10. De stad Lo-Reninge, met zetel te 8647 Lo-Reninge, Markt 11.
Hier vertegenwoordigd door de gemeenteraad waarvoor de akte wordt ondertekend door:
De burgemeester, Lode Morlion , wonende te Lo-Reninge (rijksregisternummer:
60.11.23-259.97 ; identiteitskaartnummer: 592-0838470-83)
De secretaris, Dirk Ackerman , wonende te Lo-Reninge (rijksregisternummer: 59.01.26315.54 ; identiteitskaartnummer: 592-0292726-61)
11. De stad Mesen, met zetel te 8957 Mesen, Markt 22.
Hier vertegenwoordigd door de gemeenteraad waarvoor de akte wordt ondertekend door:
De burgemeester, Sandy Evrard , wonende te Mesen (rijksregisternummer: 69.05.05449.12; identiteitskaartnummer: 591-9578542-88)
De secretaris, Patrick Florissoone, wonende te Ieper (rijksregisternummer: 62.03.17235.93 ; identiteitskaartnummer: 592-1051593-97)
12. De stad Nieuwpoort, met zetel te 8620 Nieuwpoort, Marktplein 7.
Hier vertegenwoordigd door de gemeenteraad waarvoor de akte wordt ondertekend door:
De burgemeester, Geert Vanden Broucke, wonende te Nieuwpoort (rijksregisternummer:
54.06.14-367.01 ; identiteitskaartnummer: 591-7758413-67)
De secretaris, Benoit Willaert , wonende te Nieuwpoort (rijksregisternummer: 79.06.24185.20 ; identiteitskaartnummer: 79.06.24-185-20)
13. De stad Poperinge, met zetel te 8970 Poperinge, Grote Markt 1.
Hier vertegenwoordigd door de gemeenteraad waarvoor de akte wordt ondertekend door:
De burgemeester, Christof Dejaegher, wonende te Poperinge (rijksregisternummer:
73.08.22-075.78 ; identiteitskaartnummer: 591-8128467-66)
De secretaris, Christophe Oreel, wonende te Poperinge (rijksregisternummer: 66.03.27227.79 ; identiteitskaartnummer: 592-1226184-88)
14. De stad Veurne, met zetel te 8630 Veurne, Sint-Denisplaats 16.
Hier vertegenwoordigd door de gemeenteraad waarvoor de akte wordt ondertekend door:
De voorzitter gemeenteraad, Jozef Goens, wonende te Veurne (rijksregisternummer:
56.01.07-043.57 ; identiteitskaartnummer: 592-3885983-50)
De secretaris wnd., Birgit Craeye, wonende te De Panne (rijksregisternummer: 80.07.27312.25 ; identiteitskaartnummer: 592-6472302-58)
15. De gemeente Vleteren, met zetel te 8640 Vleteren, Kasteelstraat 39.
Hier vertegenwoordigd door de gemeenteraad waarvoor de akte wordt ondertekend door:
De burgemeester, Stephan Mourisse, wonende te Vleteren (rijksregisternummer:
66.04.14-483-26 ; identiteitskaartnummer: 592 0692068 54)

De secretaris, Nele Vanderhaeghe, wonende te Vleteren (rijksregisternummer: 80.01.09152.04 ; identiteitskaartnummer: 592-0852959-22)
16. De gemeente Zonnebeke, met zetel te 8980 Zonnebeke, Langemarkstraat 8.
Hier vertegenwoordigd door de gemeenteraad waarvoor de akte wordt ondertekend door:
De burgemeester, Dirk Sioen, wonende te Zonnebeke (rijksregisternummer: 55.12.20257-91 ; identiteitskaartnummer: 591-9824296-44)
De secretaris wnd., Niels Vermeersch , wonende te Langemark-Poelkapelle
(rijksregisternummer: 88.02.23-395.01 ; identiteitskaartnummer: 592-6156891-91)
17. De “WEST-VLAAMSE INTERCOMMUNALE”, dienstverlenende vereniging, afgekort
“WVI”, waarvan de maatschappelijke zetel en kantoren gevestigd zijn te 8310
Brugge (Assebroek), Baron Ruzettelaan 35, B.T.W.-nummer 0205.157.869,
ondernemingsnummer 0205.157.869.
Intergemeentelijk samenwerkingsverband beheerst door het decreet van 6 juli 2001
houdende de Intergemeentelijke Samenwerking, waarvan de oprichting en het ontwerp
der statuten goedgekeurd werden bij Koninklijk Besluit van 28 januari 1964,
gepubliceerd in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad van 19 februari 1964, opgericht
bij onderhandse akte van 30 mei 1964, waarvan de statuten werden neergelegd ter
Griffie van de Rechtbank van Koophandel te Brugge op 9 juni 1964 onder nummer
A/119, gepubliceerd in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad van 18 juni 1964 onder
nummer 19.157, en waarvan de statuten het laatst werden gewijzigd bij besluit van de
buitengewone algemene vergadering van 26 mei 2016, verschenen in de bijlagen tot het
Belgisch Staatsblad van 5 juli 2016 en goedgekeurd bij Ministerieel Besluit van 22 juli
2016.
Hier vertegenwoordigd door Geert Sanders wonende te Oudenburg (rijksregisternummer:
61.11.29-351.40 ; identiteitskaartnummer: 592-0777984-28), algemeen directeur en
Toon Vancoillie wonende te Kortemark (rijksregisternummer: 62.04.14-337-88 ;
identiteitskaartnummer: 592-1612929-94), die optreden als vertegenwoordiger van de
WVI.
Allen rechtspersonen naar Belgisch recht en hierna gezamenlijk “oprichters” genoemd.
Alle voormelde gemeenten zijn vertegenwoordigd overeenkomstig artikel 182, §1 van het
Gemeentedecreet door de voorzitters van de gemeenteraden of de burgemeester en de
gemeentesecretarissen, of de personen aan wie zij de bevoegdheid hebben opgedragen
tot ondertekening overeenkomstig artikel 184 van het Gemeentedecreet. De opdrachten
tot ondertekening en medeondertekening zijn als bijlage 1 bij deze akte gevoegd.
Comparanten verklaren een intergemeentelijk samenwerkingsverband met
rechtspersoonlijkheid op te richten overeenkomstig het Decreet van 6 juli 2001 houdende
de intergemeentelijke samenwerking (hierna genoemd “het decreet” of afgekort “DIS”)
meer bepaald een dienstverlenende vereniging genaamd Westhoek met zetel te Grote
Markt 6, 8600 Diksmuide.
Zij verzoeken mij in mijn hoedanigheid van burgemeester van de gemeente waar de
zetel wordt gevestigd, om in overeenstemming met artikel 30 van het Decreet de
oprichtingsakte te verlijden. Onverminderd het administratief goedkeuringstoezicht,
verkrijgt deze oprichtingsakte krachtens artikel 30 van het Decreet geldigheid op datum
van haar dagtekening door de ondertekening door de vertegenwoordigers van alle aan de
oprichting deelnemende gemeenten.

VOORAFGAANDE UITEENZETTING
De comparanten verklaren dat, overeenkomstig artikel 25 en volgende van het Decreet,
een overlegorgaan is opgericht dat aan de deelnemende gemeenten een bundel ter
beschikking heeft gesteld waarin volgend documenten werden opgenomen:
 Een grondige motiveringsnota;
 Een bestuursplan met een omschrijving van de maatschappelijke opdrachten en
de daaraan verbonden wijze van dienstverlening, en met een beschrijving van de
bestuurlijke organisatie van de opdrachthoudende vereniging;
 Een ondernemingsplan voor een periode van zes jaar, met een omschrijving van
de bedrijfsopdrachten, de financiële structuur en de in te zetten middelen, en de
controlemogelijkheden op de uitvoering;
 Een ontwerp van statuten.
Het overlegorgaan heeft op vijftien september tweeduizend zeventien bij consensus
goedkeuring verleend aan een definitief voorstel houdende de intergemeentelijke
samenwerking voor de verhoging van de bestuurskracht van Westhoekgemeenten door
de oprichting van de dienstverlenende vereniging Westhoek.
De gemeenteraadsbeslissingen tot goedkeuring van het definitieve voorstel, waarvan de
laatste is genomen op eenentwintig december tweeduizend zeventien, worden als bijlage
2, samen met de motiveringsnota als bijlage 3, het bestuursplan als bijlage 4 en het
ondernemingsplan als bijlage 5 bij deze oprichtingsakte gevoegd.
Door de oprichting van de dienstverlenende vereniging (DVV) Westhoek wordt het
overlegorgaan ambtshalve ontbonden.
De 18 lokale besturen uit de regio Westhoek en de WVI werken sinds 1994 beleidsmatig
samen via het Westhoekoverleg. Deze samenwerking berust op een overeenkomst die
telkens vanaf het begin van een lokale legislatuur voor een periode van 6 jaar door de
respectieve gemeenteraden wordt goedgekeurd. Sinds 2005 wordt verdergaande
samenwerking gestructureerd via de interlokale vereniging Westhoekpersoneel (WHP).
De 17 gemeenten en de WVI zijn in de Algemene Vergadering van Westhoekoverleg en
het beheerscomité van WHP vertegenwoordigd door respectievelijk de burgemeester en
de algemeen directeur.
Westhoekoverleg zal als beleidsvoorbereidend overlegorgaan blijven bestaan in
ondersteuning van de 18 lokale besturen en hun intergemeentelijke samenwerking. De
Dienstverlenende Vereniging wordt opgericht om de beleidsuitvoering m.b.t. de
intergemeentelijke samenwerking van de Westhoekgemeenten efficiënter te laten
verlopen.
De comparanten verklaren vervolgens dat de statuten van de dienstverlenende
vereniging Westhoek als volgt luiden:
STATUTEN
Artikel 1. Definities
Coördinator: de persoon die belast wordt met het ondersteunen van de bijeenkomsten
van het Westhoekoverleg, hij/zij is tevens secretaris van de Algemene Vergadering en de
Raad van Bestuur van de DVV Westhoek.

Westhoekoverleg: de conferentie van 18 burgemeesters van de Westhoek (arr.
Diksmuide, Ieper en Veurne), het OCMW voorzittersoverleg en secretarissenoverleg van
dezelfde groep van Westhoekgemeenten.
TITEL I. – NAAM, RECHTSVORM, DOEL, ZETEL, DUUR, DEELNEMERS,
AANSPRAKELIJKHEID
Artikel 2. Naam
De dienstverlenende vereniging zoals omschreven door onderhavige statuten is
onderworpen aan het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke
samenwerking. Zij wordt dienstverlenende vereniging Westhoek, afgekort DVV Westhoek
genoemd.
Artikel 3. Rechtsvorm
De vereniging neemt de rechtsvorm aan van een ‘dienstverlenende vereniging’
overeenkomstig artikel 12 van het decreet van 6 juli 2001 houdende de
intergemeentelijke samenwerking (hierna vermeld als “het decreet”).
De vereniging is een publiekrechtelijke rechtspersoon met een rechtsvorm waarvan de
kenmerken vastgesteld zijn krachtens de bepalingen van het decreet. Ongeacht haar
doelstellingen hebben haar verbintenissen geen handelskarakter.
Voor al wat niet uitdrukkelijk geregeld is door dit decreet noch door onderhavige
statuten, zijn op het samenwerkingsverband met rechtspersoonlijkheid de bepalingen
van toepassing van het wetboek voor de vennootschappen die gelden voor de
vennootschapsvorm van de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.
Artikel 4. – Doel
De DVV Westhoek wordt opgericht om beleidsondersteuning te bieden aan en
beleidsuitvoerend te werken voor de lokale besturen voor drie grote pijlers: regionale
samenwerking, intergemeentelijke personeelsleden, regionale projecten. Voor elk van
deze pijlers wordt gewerkt binnen de benoemde beleidsdomeinen (cf. infra).
De DVV Westhoek streeft volgende maatschappelijke doelstellingen na:
- de samenwerking tussen de deelnemende lokale besturen te bevorderen in functie van
een versterking van de deelnemende besturen en een versterking van de ontwikkeling
van de streek.
- het ondersteunen van de aangesloten deelnemers bij beheers-, beleidsmatige en
uitvoerende taken die ertoe bijdragen dat de besturen zich verder kunnen focussen op
de kwalitatieve uitvoering van hun kerntaken en dienstverlening. Dit kan onder meer
door diensten door personeel van de dienstverlenende vereniging te laten verlenen in
dienste van deelnemende lokale besturen.
- het uitvoeren van projecten in opdracht van en onder de voorwaarden bepaald door
de deelnemers binnen de beleidsdomeinen van de dienstverlenende vereniging.
- Adviesverlening, belangenbehartiging, organiseren van (o.a. interbestuurlijk) overleg,
netwerking en opleiding.
Deze doelstellingen zijn van toepassing binnen de beleidsdomeinen waarop de
deelnemende besturen verantwoordelijkheid en bevoegdheid hebben. Concreet gaat het
over de domeinen administratie en financiën, bestuurszaken, communicatie,
dierenwelzijn, economie en tewerkstelling, e-government, erfgoed, handhaving, ICT, GIS
en digitalisering, informatieveiligheid, juridische ondersteuning, mobiliteit, omgeving

(milieu, natuur en ruimtelijke ordening), personeel en organisatie, technische diensten,
vrije tijd (cultuur, sport, jeugd), veiligheid en preventie, welzijn en samenleving, wonen,
participatie en proces- en projectregie. Dit kan indien nodig uitgebreid worden.
De vereniging mag alle verrichtingen doen, die betrekking hebben op haar doel of die de
verwezenlijking van dit doel kunnen bevorderen of vergemakkelijken.
De dienstverlening wordt verstrekt op kostendelende basis, dit wil zeggen dat de
deelnemers aan de dienstverlenende vereniging enkel hun aandeel in de individuele en
gezamenlijke uitgaven en kosten, verbonden aan de geleverde diensten, betalen.
Artikel 5. Zetel
De maatschappelijke zetel van de dienstverlenende vereniging Westhoek is gevestigd in
het stadhuis van Diksmuide p/a Grote Markt 6, 8600 Diksmuide. De operationele zetel is
gevestigd in het streekhuis Westhoek, Woumenweg 100, 8600 Diksmuide. De
maatschappelijke zetel mag naar een andere plaats worden overgebracht, zonder
evenwel op een andere plaats gevestigd te kunnen worden dan in één van de
deelnemende gemeenten en in een lokaal dat toebehoort aan deze gemeente of aan de
vereniging.
Artikel 6. Duur
De dienstverlenende vereniging Westhoek is opgericht op 22 december 2017 voor een
termijn van 8 jaar. Na afloop van deze periode kan de dienstverlenende vereniging
Westhoek opeenvolgende keren verlengd worden voor een termijn die telkens de duur
van 18 jaar niet overschrijdt.
Artikel 7. Deelnemers
De vereniging is samengesteld uit de deelnemers, zoals vermeld in het register van
deelnemers met opgave van de aandelen, die aan onderhavige statuten is gevoegd en er
wezenlijk deel van uitmaakt.
Concreet gaat het over de 16 gemeentebesturen uit de regio Westhoek (Alveringem, De
Panne, Diksmuide, Heuvelland, Houthulst, Ieper, Koekelare, Kortemark, LangemarkPoelkapelle, Lo-Reninge, Mesen, Nieuwpoort, Poperinge, Veurne, Vleteren, en
Zonnebeke) en de West-Vlaamse Intercommunale (WVI).
Artikel 8. Aansprakelijkheid
De deelnemers zijn noch onderling, noch met de vereniging hoofdelijk aansprakelijk; hun
aansprakelijkheid is beperkt tot hun inbreng.
De vereniging kan slechts verbintenissen aangaan voor een duur die haar
bestaanstermijn overschrijdt voor zover alle maatregelen werden getroffen opdat het
naleven van deze verbintenissen de vereffening niet zou bezwaren noch bemoeilijken.
TITEL II. KAPITAAL, MAATSCHAPPELIJKE AANDELEN, INBRENG, RECHTEN EN
VERPLICHTINGEN
Artikel 9. Maatschappelijk kapitaal en werkingsmiddelen (art. 68 DIS)
Maatschappelijk kapitaal
Het vast gedeelte van het maatschappelijk kapitaal bedraagt 34.000 euro. Het
maatschappelijk kapitaal is onderverdeeld in aandelen ten name van vijfentwintig euro (€
25,00) elk.

Elke gemeente in de dienstverlenende vereniging Westhoek is aandeelhouder van 80
aandelen (met een totale waarde van € 2.000).
De West-Vlaamse Intercommunale is aandeelhouder van 80 aandelen (met een totale
waarde van € 2.000).
Er worden twee soorten maatschappelijke aandelen gevormd:
- A-aandelen toegekend aan de gemeenten
- B-aandelen toegekend aan andere openbare rechtspersonen, m.n. de West-Vlaamse
Intercommunale.
De aandelen kunnen niet overgedragen worden zonder de uitdrukkelijke toestemming
van de Algemene Vergadering.
In geval van overdracht zullen de overgedragen aandelen, ongeacht van welke categorie
ze zijn, behoren tot de categorie van aandelen waartoe de overnemer behoort.
Werkingsmiddelen
De gemeentelijke bijdrage in de algemene werkingskosten bedraagt maximum € 1,5 per
inwoner per gemeente te storten aan de DVV Westhoek voor de werking van de
vereniging. De jaarlijkse bijdrage in de werkingskosten wordt door de Algemene
Vergadering vastgesteld.
Artikel 10. Bepalingen kapitaalsverhoging
Het aandeel van het kapitaal te plaatsen door de partners bij toetreding, is vastgesteld
op vijfentwintig (€ 25) euro waarbij
- De gemeenten ten minste 80 aandelen plaatsen.
- De openbare rechtspersonen (m.n. de West-Vlaamse Intercommunale) die toetreden
tot de vereniging moeten eveneens elk tenminste 80 aandelen plaatsen.
De algemene vergadering besluit over elke verhoging of vermindering van het geplaatste
maatschappelijk kapitaal. De deelnemers die wensen aan een kapitaalsverhoging deel te
nemen moeten hiermee vooraf hun individueel akkoord betuigen.
De deelnemende besturen en de West-Vlaamse Intercommunale verbinden zich ertoe om
een bijdrage van respectievelijk € 2.000 te leveren in het basiskapitaal van de DVV
Westhoek.
Artikel 11. Modaliteiten storting kapitaal
De modaliteiten van storting van het maatschappelijk kapitaal en de werkingsmiddelen
worden vastgelegd door de Raad van Bestuur.
De deelnemer, die in gebreke blijft de gevraagde stortingen op het bepaald tijdstip te
doen, zal aan de vereniging de wettelijke rente per jaar betalen.
Artikel 12. Toetreding of uitsluiting (art. 32- 34DIS)
De toetreding en de uitsluiting van een deelnemer tijdens de duur van de vereniging is
onderworpen aan een besluit van de Algemene Vergadering. Een besluit wordt genomen
bij meerderheid van twee derde van de geldig uitgebrachte stemmen.
De toetreding van een gemeente of een andere openbare rechtspersoon of de uitbreiding
van hun aansluiting bij de vereniging, is afhankelijk van een daartoe strekkende
beslissing van de gemeenteraad of hun bestuursorganen op basis van een onderzoek,

eventueel vergelijkend in de mate dat er zich verschillende beheersvormen reëel
aanbieden.
De toetredingsbeslissing van een dienstverlenende vereniging wordt genomen door hun
Algemene Vergadering. De toetredingsbeslissing van een projectvereniging wordt
genomen door hun Raad van Bestuur.
Een deelnemer kan alleen voor een zware fout of voor het niet-naleven van zijn
verbintenissen worden uitgesloten. De betrokken deelnemer dient opgeroepen en
gehoord te worden zo hij dit wenst.
Indien een uitgesloten deelnemer of een vereniging de eerder aan de vereniging
toevertrouwde activiteiten zal blijven uitoefenen, zullen overeenkomsten in verband met
de bestemming van de goederen en het lot van het personeel, behorend tot de
overgenomen activiteiten afgesloten worden vooraleer aan de uitgesloten deelnemer zijn
gerechtigd aandeel wordt uitbetaald.
Tijdens de duur van de vereniging is geen uittreding mogelijk.
Bij uittreding hebben deelnemers recht op een terugbetaling van de nominale waarde
van hun aandelen tenzij het eigen vermogen gedaald is onder het totaal van het
maatschappelijk kapitaal. In dat geval krijgt men hun pro rata aandeel van het eigen
vermogen.
TITEL III. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 43 van het decreet op de intergemeentelijke samenwerking bepaalt dat een
dienstverlenende vereniging ten minste dient te beschikken over een algemene
vergadering en een raad van bestuur.
Artikel 13. Samenstelling – onverenigbaarheid - plaatsvervanger
De algemene vergadering is samengesteld uit de vertegenwoordigers van de deelnemers.
Voor de gemeenten worden zij rechtstreeks aangewezen door de gemeenteraden uit hun
leden, voor de WVI door de organen die bevoegd zijn tot deelneming of toetreding te
beslissen (art. 44 DIS).
Er bestaat een onverenigbaarheid tussen het mandaat van vertegenwoordiger op de
algemene vergadering en dat van lid van de raad van bestuur (art. 51 DIS).
De onverenigbaarheden die bepaald zijn in artikel 48 van het decreet zijn eveneens van
toepassing op de vertegenwoordigers op de algemene vergadering.
Elk deelnemend gemeentebestuur vaardigt één effectief vertegenwoordiger aan voor de
Algemene Vergadering. Gemeenten kunnen één plaatsvervangend vertegenwoordiger
aanduiden voor het geval de effectieve vertegenwoordiger niet aanwezig kan zijn. Elke
andere partner in de dienstverlenende vereniging, vaardigt één effectief
vertegenwoordiger af naar de algemene vergadering. Bijgevolg bestaat de algemene
vergadering uit 17 effectieve leden. De vaststelling van het mandaat van de
vertegenwoordiger wordt herhaald voor elke algemene vergadering.
Artikel 14. Bevoegdheden
De algemene vergadering is bevoegd voor al wat aan dit orgaan conform het decreet
intergemeentelijke samenwerking en onderhavige statuten is voorbehouden.

Artikel 15. Agenda
De raad van bestuur stelt de agenda van de algemene vergadering vast. De agenda
wordt uiterlijk 30 kalenderdagen voor haar zitting aan alle deelnemers verstuurd per email. De documenten zijn eveneens raadpleegbaar op het documentenplatform van de
DVV Westhoek.
De uitnodiging bevat de agenda en alle stukken en documenten die door de raad van
bestuur aan de algemene vergadering ter beschikking of ter beraadslaging moeten
worden voorgelegd. Deze documenten geven de mogelijkheid om de voorgestelde
agendapunten te onderzoeken.
De zittingen van de algemene vergadering zijn openbaar (art. 44 DIS).
De algemene vergadering mag enkel beraadslagen over de punten die op de agenda
staan.
Artikel 16. voorzitter (art. 56-57DIS)
De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur
of bij zijn afwezigheid door de ondervoorzitter van de raad van bestuur.
Artikel 17. quorum en stemming (art. 44-58DIS)
De vergadering beraadslaagt op geldige wijze met een aanwezigheidsquorum vastgesteld
op de gewone meerderheid van het aantal statutair bepaalde stemmen, zowel globaal als
in de groep der deelnemende gemeenten.
Is de vergadering niet talrijk genoeg om te beraadslagen en te besluiten dan zal een
nieuwe vergadering bij hoogdringendheid worden samengeroepen met dezelfde agenda.
Deze vergadering vindt plaats binnen de dertig kalenderdagen. Zij mag beraadslagen en
besluiten, welke ook de vertegenwoordiging van de deelnemers is.
Het aantal stemmen(art. 44) waarover elke deelnemer in de algemene vergadering
beschikt, wordt vastgelegd op
- 1 stem per deelnemend gemeentebestuur,
- 1 stem voor de West-Vlaamse Intercommunale,
Beslissingen worden steeds bij gewone meerderheid genomen, behoudens wat bepaald is
in art. 22 van deze statuten.
Artikel 18. Bijeenkomsten algemene vergadering
- De algemene vergadering komt twee keer per jaar bijeen.
- Jaarlijks wordt de jaarvergadering georganiseerd. (art. 44-65) De algemene
vergadering stelt de jaarrekening vast in de loop van het eerste semester van het
volgende boekjaar. Dit gebeurt aan de hand van het verslag van de raad van bestuur
en het verslag van de revisor. Terzelfdertijd verleent de algemene vergadering
kwijting aan de bestuurders en de revisoren.
- In de loop van het laatste trimester van elk jaar, wordt minstens één buitengewone
algemene vergadering belegd. In deze buitengewone algemene vergadering worden
de nog te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor het volgende
boekjaar besproken.
De raad van bestuur stelt de begroting op, die onderwerp vormt van deze buitengewone
algemene vergadering.

Artikel 19. Notulen (art. 52DIS)
De notulen van de beraadslaging van de algemene vergadering moeten binnen de dertig
dagen aan alle deelnemers, overgemaakt worden. De notulen worden ondertekend door
de voorzitter en secretaris.
Artikel 20. Toezicht (art. 75 bis DIS)
Van de besluiten van de Algemene Vergadering 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 verzending
aan de Vlaamse Regering wordt deze lijst gedurende minstens twintig dagen ter inzage
gelegd van het publiek. Dezelfde lijst wordt gepubliceerd op de website van de
vereniging. (art. 75 bis)
Artikel 21. Presentiegeld (art. 60 DIS)
Er kan een presentiegeld of andere vergoedingen voorzien worden voor de bestuurlijke
werking van de dienstverlenende vereniging. Deze bepaling geldt eveneens voor de inzet
van deskundigen.
Artikel 22. Statutenwijziging (art. 38-42DIS)
De wijzigingen in de statuten en in de bijlagen worden artikelsgewijs aangenomen door
de algemene vergadering met een drie vierde meerderheid, zowel voor het geheel van de
geldig uitgebrachte stemmen, als voor de geldig uitgebrachte stemmen van de
vertegenwoordigde gemeenten, en op voorwaarde dat de gewone meerderheid van het
aantal deelnemende gemeenten haar instemming betuigt.
Uiterlijk negentig kalenderdagen voor de algemene vergadering die de statutenwijziging
moet beoordelen, wordt een door de raad van bestuur opgesteld ontwerp aan alle
deelnemers voorgelegd. De beslissingen ter zake van hun raden die de oorspronkelijke
statuten hebben goedgekeurd, bepalen het mandaat van de respectievelijke
vertegenwoordigers op de algemene vergadering en worden bij het verslag gevoegd. Met
andere woorden, over iedere wijziging van de statuten moet in de gemeenteraden
worden beraadslaagd en beslist.
De deelnemers die nalaten binnen de gestelde termijn een beslissing te nemen en voor
te leggen, worden geacht zich te onthouden. De onthouding bepaalt het mandaat van
hun vertegenwoordiger op de algemene vergadering.
Het verslag van de algemene vergadering houdende wijziging van de statuten wordt,
samen met de bijbehorende documenten waaronder de beslissingen van de deelnemers,
binnen een termijn van dertig kalenderdagen na zijn dagtekening aan de
toezichthoudende overheid voorgelegd.
De statutenwijzigingen worden op dezelfde wijze als de oprichtingsakte neergelegd en
bekendgemaakt.
Een volledig gecoördineerde tekst van de statuten wordt neergelegd in de zetel van de
vereniging, bij de toezichthoudende overheid en in de gemeentehuizen van elke
deelnemende gemeente binnen een termijn van dertig kalenderdagen na de ontvangst
door de vereniging van het goedkeuringsbesluit of na het verstrijken van de termijn,
bedoeld in de laatste zin van artikel 40 van het decreet.

De statutenwijzigingen zijn slechts uitvoerbaar nadat ze zijn goedgekeurd bij ministerieel
besluit of door het verstrijken van de termijn voor goedkeuring. Er kan geen
terugwerkende kracht aan verbonden worden die verder reikt dan de eerste januari van
het boekjaar waarin de Algemene Vergadering de wijzigingen heeft aangebracht.
Er kunnen geen statutenwijzigingen aan de deelnemers worden voorgelegd in de loop
van het jaar waarin verkiezingen voor een algehele vernieuwing van de gemeenteraden
worden georganiseerd, tenzij ingevolge een wettelijke of reglementaire verplichting of
om het aantal mandaten binnen het intergemeentelijk samenwerkingsverband te
verminderen.
Artikel 23. Evaluatierapport (art. 70 DIS)
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 dit rapport uiterlijk zes weken voor de datum van de
jaarvergadering en bepalen het mandaat van hun vertegenwoordiger.
Artikel 24. Bedrijfsrevisor (art. 61 DIS)
De algemene vergadering benoemt één of meerdere commissarissen onder de leden van
het Instituut der Bedrijfsrevisoren, die instaan voor de controle op de financiële toestand,
op de jaarrekening en op de regelmatigheid, vanuit het oogpunt van het decreet en van
de statuten, van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening.
TITEL IV. RAAD VAN BESTUUR
Artikel 25. Samenstelling (art. 47DIS)
De vereniging wordt bestuurd door een raad van bestuur met volgende samenstelling:
- 16 gemeentelijke bestuursleden tot de inwerkingtreding van het decreet lokaal
bestuur; conform de overgangsregelingen in art. 57 DIS
- 3 leden met raadgevende stem
- 1 bestuurslid voor de West-Vlaamse Intercommunale.
De zittingen van de raad van bestuur zijn niet openbaar (art. 18 DIS).
Aanstelling bestuursleden (art. 46DIS)
De leden van de raad van bestuur worden benoemd door de algemene vergadering. Bij
de samenstelling van de raad van bestuur worden gemeentelijke bestuurders
afgevaardigd.
Elke gemeenteraad kan beslissen om kandidaten voor te dragen die geen lid zijn van de
raad maar van wie de deskundigheid met betrekking tot de statutair bepaalde
doelstellingen manifest aantoonbaar is en ook als dusdanig uitdrukkelijk wordt
gemotiveerd (art. 46-art. 47 DIS).
De benoeming van de bestuurders gebeurt bij geheime stemming.
Indien een voorgedragen kandidaat niet wordt benoemd door de algemene vergadering,
doet de betrokken deelnemer een andere voordracht. De nieuwe kandidaat woont als

waarnemer de vergaderingen van de raad van bestuur bij tot de eerstvolgende algemene
vergadering waaraan de benoeming wordt voorgelegd.
Niemand kan door meer dan één deelnemer worden voorgedragen of benoemd, noch
mandaten gelijktijdig uitoefenen in de uitvoerende organen van meer dan drie
dienstverlenende of opdrachthoudende verenigingen.
De leden van de raad van bestuur kunnen afgezet worden door de algemene
vergadering, indien zij daden hebben gesteld die een ernstig nadeel kunnen berokkenen
aan de belangen van de vereniging.
Aanstelling leden met raadgevende stem (art. 52 4de al. DIS)
Iedere deelnemende gemeente heeft het recht één gemeenteraadslid verkozen op een
lijst waarvan geen enkele verkozene deel uitmaakt van het college van burgemeester en
schepenen, aan te duiden tot lid van de raad van bestuur met raadgevende stem, en
deze aanduiding voor te leggen aan de algemene vergadering.
In de oproeping voor die algemene vergadering wordt de aandacht van de gemeenten
gevestigd op dit recht. Indien het aantal gemeenten dat van dit recht gebruik maakt ten
hoogste drie bedraagt, neemt de algemene vergadering akte van de
gemeenteraadsbeslissingen en wonen de aldus aangeduide leden met raadgevende stem
vanaf dat ogenblik de zittingen van de raad van bestuur bij.
Indien het aantal gemeenten dat van het in dit artikel bepaalde recht gebruik maakt,
meer dan drie bedraagt, neemt de algemene vergadering akte van de
gemeenteraadsbeslissingen.
Bij het afvaardigen van leden met raadgevende stem wordt rekening gehouden met de
regionale spreiding door één vertegenwoordiger uit het arrondissement Diksmuide, één
uit het arrondissement Ieper en één uit het arrondissement Veurne aan te duiden.
De aanstelling is voor een duur van twee jaar. Deze aanstelling is verlengbaar.
Bij verlies van het mandaat van een lid met raadgevende stem vóór het verstrijken van
de duur bepaald in de vorige alinea van dit artikel, heeft de gemeente die de
oorspronkelijke aanduiding heeft verricht, het recht onmiddellijk een vervangend lid voor
te dragen bij gemeenteraadsbeslissing aan de algemene vergadering van de
dienstverlenende vereniging.
Aanstelling bestuurslid West-Vlaamse Intercommunale
Het Directiecomité van WVI duidt de algemeen directeur of een directeur aan als
vertegenwoordiger om te zetelen in de raad van bestuur van de vereniging.
Artikel 26. Duur van het mandaat (art. 57 DIS)
De duur van het mandaat van bestuurder wordt op zes jaar vastgesteld, behoudens de
beperkingen voorzien in het onderhavig artikel. De uittredende bestuurders zijn
herkiesbaar.
Een bestuurder verliest zijn mandaat bij het nemen van ontslag. Alle mandatarissen zijn
van rechtswege ontslagnemend bij verlies van hun openbaar mandaat, uitgezonderd in
geval van algehele vernieuwing van de gemeenteraden. In dat geval moet binnen de
eerste drie maanden van het jaar volgend op dat van de verkiezingen, een algemene
vergadering worden bijeengeroepen waarbij tot een algehele vervanging van de raad van

bestuur wordt overgegaan, voor zover de raden van de deelnemende besturen die de
voordracht moeten doen, reeds in hun nieuwe samenstelling vergaderd hebben. Is dat
niet het geval, dan worden de betrokken nieuwe bestuurders benoemd door de algemene
vergadering waarvan sprake is in artikel 17 van onderhavige statuten, die tevens kwijting
verleent aan de bestuurders die het voorgaande boekjaar in functie waren en die tot dan
de verantwoordelijkheid blijven dragen overeenkomstig artikel 26 van onderhavige
statuten.
Elke bestuurder is van rechtswege ontslagnemend zodra hij het vertrouwen niet meer
bezit van de deelnemer die hem heeft voorgedragen, doch slechts vanaf het ogenblik dat
door deze deelnemer bij de vereniging een nieuwe kandidaat wordt voorgedragen bij
wijze van raadsbesluit betekend aan de vereniging.
Wanneer een mandaat open komt te staan, kunnen de overblijvende bestuurders
voorlopig een bestuurder benoemen, voorgedragen door dezelfde deelnemer als deze die
de uittredende bestuurder heeft aangeduid. De algemene vergadering zal in haar
eerstkomende bijeenkomst overgaan tot de definitieve verkiezing van deze nieuwe
bestuurder. De aldus benoemde bestuurder voltooit het mandaat van deze die hij
vervangt.
Artikel 27. Voorzitter (art. 56 DIS)
De Raad van Bestuur kiest in zijn schoot, een voorzitter en één ondervoorzitter onder de
bestuurdersvertegenwoordigers van de gemeenten.
Artikel 28. Aansprakelijkheid
De bestuurders zijn niet persoonlijk gebonden door de verbintenissen van de vereniging.
De bestuurders zijn overeenkomstig het gemeen recht verantwoordelijk voor de
vervulling van de taak die hen is opgedragen en zijn aansprakelijk zonder hoofdelijkheid
voor de tekortkomingen in de normale uitoefening van hun bestuur.
Artikel 29. Quorum (art. 58 DIS) en stemming – volmacht (art. 59 DIS)
Om geldig te beraadslagen en te beslissen is een aanwezigheidsquorum vastgesteld op
de gewone meerderheid van het aantal statutair bepaalde stemmen, zowel globaal als in
de groep van de gemeentebestuurders van de deelnemende gemeenten.
Indien op een zitting de vereiste leden niet in voldoende aantal zijn, wordt een nieuwe
vergadering bijeengeroepen binnen de vijftien dagen; de raad kan dan geldig besluiten,
wat ook het aantal der aanwezigen is, doch enkel voor de punten die bij de eerste
bijeenroeping op de agenda waren geplaatst.
De beschikkingen van dit artikel dienen herinnerd bij elke bijeenroeping tot de
vergadering van de raad van bestuur.
Elke gemeentelijke bestuurder en bestuurder West-Vlaamse Intercommunale, beschikt
over één stem in de raad van bestuur. Een bestuurder kan slechts één andere bestuurder
vertegenwoordigen die hem daartoe schriftelijk volmacht geeft.
Volmachtgever en volmachtdrager moeten tot dezelfde groep deelnemers (resp.
deelnemers-gemeenten, deelnemer-openbare rechtspersonen) behoren. De volmacht
moet de naam van beiden vermelden alsmede de datum van de enkele zitting, waarvoor
de volmacht wordt verleend.

De besluiten worden genomen bij gewone meerderheid van de geldig uitgebrachte
stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders.
Artikel 30. Zitting Raad van Bestuur
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter. Deze is gehouden de raad
van bestuur ten minste driemaal per jaar bijeen te roepen en op aanvraag van ten
minste vier bestuurders. De oproeping, agenda en alle bijkomende stukken worden
minstens zeven dagen voor de bijeenroeping aan alle bestuurders toegestuurd.
De secretaris staat in voor de voorbereiding en opvolging.
Artikel 31. Notulen (art. 52DIS)
De vergaderingen van de Raad van Bestuur zijn niet openbaar. De gedetailleerde notulen
met bijgevoegd het stemgedrag van de individuele leden en alle documenten waar in de
notulen naar verwezen wordt, liggen ter inzage van de gemeenteraadsleden op het
secretariaat van de aangesloten gemeenten, onverminderd de decretale bepalingen
inzake de openbaarheid van bestuur.
De notulen worden binnen de dertig kalenderdagen toegestuurd aan alle bestuurders en
aan de aangesloten deelnemers.
Eensluidende afschriften en uittreksels worden getekend door de coördinator, de
voorzitter of een gevolmachtigde aangeduid door de raad van bestuur.
Op verzoek van een raadslid vraagt het deelnemend bestuur om de notulen en alle
stukken waarnaar in de notulen wordt verwezen elektronisch ter beschikking te stellen.
De vereniging stelt de gevraagde stukken elektronisch ter beschikking aan het
deelnemende bestuur en het deelnemend bestuur bezorgt deze aan het raadslid. Dit
artikel doet geen afbreuk aan de mogelijkheid van strafrechtelijke vervolging van de
raadsleden wegens schending van het beroepsgeheim overeenkomstig artikel 458 van
het Strafwetboek.
Artikel 32. Toezicht
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 verzending aan
de Vlaamse Regering wordt deze lijst gedurende minstens twintig dagen ter inzage
gelegd van het publiek. Dezelfde lijst wordt gepubliceerd op de website van de
vereniging. (art. 75 bis)
Artikel 33. – Bevoegdheden (art. 49DIS)
De raad van bestuur is bevoegd voor alles wat niet uitdrukkelijk overeenkomstig het
decreet of onderhavige statuten voorbehouden is aan een ander orgaan. De raad van
bestuur mag aan één of meer van zijn leden de bevoegdheden delegeren, die hij bepaalt.
Artikel 34. – personeelsaangelegenheden (art. 69DIS)
Binnen een termijn van drie maanden na goedkeuring van de statuten van de
dienstverlenende vereniging en na onderhandelingen conform de wet van 19 december
1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar
personeel en de uitvoeringsbesluiten daarbij, stelt de raad van bestuur een administratief
en geldelijk statuut op, met inachtneming van de beginselen van behoorlijk bestuur, en

in voorkomend geval, een arbeidsreglement conform de wettelijke bepalingen die gelden
voor het contractuele personeel.
Een afschrift van de besluiten betreffende de rechtspositieregeling van het personeel,
vermeld in artikel 69 van het decreet, wordt binnen twintig dagen na het nemen van het
besluit verzonden naar de toezichthoudende overheid.
De raad van bestuur is bevoegd voor alle personeelsaangelegenheden, maar kan al wat
betrekking heeft op de uitvoering van het administratief en geldelijk statuut en het
arbeidsreglement, in het kader van het individuele personeelsbeheer, verder delegeren.
Artikel 35. – Verbintenissen jegens derden (art. 49DIS)
Ten aanzien van derden, wordt de vereniging conform het decreet rechtsgeldig
verbonden door de raad van bestuur. De raad van bestuur kan niettemin gemachtigden
van de vereniging aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of
voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gemachtigden verbinden
de vereniging, binnen de perken van de hun verleende volmacht.
Artikel 36. – Onverenigbaarheden (art. 51 DIS)
Een lid van de raad van bestuur mag niet:
1) aanwezig zijn bij een beraadslaging of besluit over zaken waarbij hij een rechtstreeks
belang heeft, of waarbij zijn bloed- of aanverwanten tot en met de vierde graad, een
persoonlijk en rechtstreeks belang hebben.
Dit verbod strekt niet verder dan de bloed- en aanverwanten tot de tweede graad,
als het gaat om voordrachten van kandidaten, benoemingen, afzettingen en
schorsingen;
2) rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen aan overeenkomsten afgesloten met de
vereniging;
3) als advocaat, notaris of zaakwaarnemer optreden in rechtsgedingen tegen de
vereniging. Het is hem verboden, in dezelfde hoedanigheid, ten behoeve van de
vereniging te pleiten, raad te geven of op te treden in enige betwisting, tenzij dit
kosteloos gebeurt.
4) optreden als raadsman van een personeelslid in tuchtzaken.
De bepalingen opgenomen in artikel 48 van het decreet intergemeentelijk samenwerking,
zijn van toepassing.
Daarnaast bestaat er een onverenigbaarheid van vertegenwoordiger op de Algemene
Vergadering en een lid van een ander orgaan.
Artikel 37. – Rapportage (art. 53DIS)
De op voordracht van de deelnemende gemeenten benoemde bestuurders brengen
minstens tweemaal per jaar tijdens een openbare vergadering van de gemeenteraad die
hen heeft voorgedragen, verslag uit over de uitoefening van hun mandaat en verstrekken
toelichting bij het beleid van de vereniging.
In de gemeenten die geen bestuurder hebben voorgedragen of waarvan de voorgedragen
kandidaat niet is benoemd, wordt in dezelfde omstandigheden de toelichting verstrekt
door de voorzitter van de raad van bestuur of de door de voorzitter daartoe gedelegeerde
bestuurder.

Titel V. – JAARREKENING – BESTEMMING VAN HET RESULTAAT
Artikel 38. Jaarrekening (art. 64-66 DIS)
De boekhouding wordt gevoerd overeenkomstig de wetgeving op de boekhouding van de
ondernemingen en met naleving van de richtlijnen die de overheid uitvaardigt met
betrekking tot de boekhoudkundige verrichtingen.
De jaarrekeningen worden vastgesteld door de algemene vergadering in de loop van het
eerste semester van het volgende boekjaar aan de hand van het verslag van de raad van
bestuur en het verslag van de revisor. Samen met de uitnodiging worden deze
documenten ter beschikking gesteld van de deelnemers, die het mandaat van hun
afgevaardigde ter zake bepalen.
De algemene vergadering verleent terzelfder tijd kwijting aan de bestuurders en de
revisoren.
Indien de jaarrekeningen niet worden vastgesteld overeenkomstig het eerste lid van
artikel 65 van het decreet, dan wordt, binnen een termijn van negentig kalenderdagen
een nieuwe algemene vergadering bijeengeroepen waaraan de gewijzigde rekeningen,
met naleving van de procedure in artikel 65 van het decreet, worden voorgelegd. Bij
herhaalde niet-vaststelling wordt artikel 75 octies van het decreet toegepast.
Artikel 39. Toezicht jaarrekening (art. 67 DIS)
De jaarrekeningen worden binnen een termijn van dertig kalenderdagen na hun
vaststelling door de algemene vergadering, door de bestuurders neergelegd bij de
Nationale Bank van België, met vermelding dat ze nog onderworpen zijn aan het
administratief toezicht.
Binnen een termijn van dertig kalenderdagen wordt de Nationale Bank van België op de
hoogte gebracht van het verstrijken van de in het voorgaande lid bepaalde termijn.
Artikel 40. Winst
De nettowinst is het verschil tussen enerzijds het totaal van alle ontvangsten van de
vereniging en anderzijds het totaal van alle rechtstreekse en onrechtstreekse kosten en
lasten, waartoe de bedrijvigheid van de vereniging aanleiding heeft gegeven.
Op de jaarlijkse winst wordt ten minste vijf per honderd afgenomen voor het vormen van
het wettelijk reservefonds tot ten minste een tiende van het maatschappelijk kapitaal
bereikt wordt.
De overblijvende winst zal overgedragen worden naar de beschikbare reserve.
De algemene vergadering heeft nochtans het recht, op voorstel van de raad van bestuur,
na de voorafneming voor de wettelijke reserve, het saldo van de winst op de beschikbare
reserve te storten of geheel of gedeeltelijk op het volgend boekjaar te boeken.
Er worden geen dividenden uitgekeerd.
Artikel 41. Verlies (art. 68 DIS)
Wanneer een boekjaar met verlies wordt afgesloten dan wordt dit verlies vereffend door
middel van een terugneming op de beschikbare reserve. Indien dit ontoereikend is wordt
het verlies op het volgend boekjaar overgebracht.

Wanneer ten gevolge van geleden verlies het netto actief van de vereniging gedaald is
tot minder dan de helft van het vast gedeelte van het kapitaal, moet de algemene
vergadering bijeenkomen binnen een termijn van ten hoogste zestig kalenderdagen
nadat het verlies is vastgesteld om te beraadslagen en te beslissen over een door de
raad van bestuur opgesteld saneringsplan.
De raad van bestuur verantwoordt zijn voorstellen in dit saneringsplan dat uiterlijk drie
weken voor de algemene vergadering aan alle deelnemers en aan de toezichthoudende
overheid wordt voorgelegd, samen met de oproepingsbrief en alle bijbehorende
documenten waaruit de noodzaak van het saneringsplan blijkt.
Een afschrift van de besluiten van de raad van bestuur betreffende het saneringsplan,
vermeld in artikel 68 van het decreet, wordt binnen twintig dagen na het nemen van het
besluit verzonden naar de toezichthoudende overheid.
De algemene vergadering beslist onder de voorwaarden bepaald in artikel 39 van het
decreet. Indien het saneringsplan niet of in onvoldoende mate wordt aanvaard, kan
artikel 75 octies van het decreet worden toegepast.
Artikel 42. – Leningen
De dienstverlenende vereniging kan bij gemotiveerd besluit van de Raad van Bestuur
leningen aangaan en giften of toelagen ontvangen.
TITEL VI. VERLENGING, ONTBINDING, VEREFFENING
Artikel 43. – Verlenging termijn (art. 34 – 36DIS)
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 dit verzoek gedragen wordt door een drie vierde meerderheid van het
aantal deelnemende gemeenten, kan de laatste algemene vergadering die het verstrijken
van de duur voorafgaat, tot de verlenging beslissen met een drie vierde meerderheid van
het aantal stemmen. De daartoe strekkende gemeenteraadsbeslissingen worden bij het
verslag van de algemene vergadering gevoegd en zijn gebaseerd op een onderzoek,
eventueel vergelijkend in de mate er zich verschillende beheersvormen reëel aanbieden.
Uiterlijk negentig kalenderdagen voor de algemene vergadering die beslist over de
verlenging wordt de agenda door de raad van bestuur aan alle deelnemers toegezonden.
De deelnemers die niet wensen te verlengen kunnen daartoe niet verplicht worden en
houden op deel uit te maken van de vereniging op het einde van het jaar waarin tot de
verlenging door de algemene vergadering is beslist. Vooraf leggen zij hun daartoe
strekkende beslissing voor die wordt gevoegd bij het verslag van de algemene
vergadering. Ze moeten de door hen aangegane contractuele verbintenissen naleven,
maar zijn voor het overige geen schadevergoeding verschuldigd. De derde laatste,
voorlaatste en de laatste leden van artikel 37 van het decreet zijn op hen van toepassing.
Deelnemers die nalaten over de verlenging te beslissen of hun beslissing mee te delen,
worden geacht verder deel uit te maken van de vereniging.
Indien de duur van de vereniging verstrijkt in de loop van het jaar waarin de
verkiezingen voor een algehele vernieuwing van de gemeenteraden worden

georganiseerd, wordt over de verlenging pas beslist in het daaropvolgende jaar, zowel
door de betrokken gemeenteraden als door de eerste algemene vergadering in de loop
van dat jaar. Zolang wordt de oorspronkelijke duurtijd verlengd.
Artikel 44. Ontbinding (art. 37 DIS)
Op verzoek van drie vierde van het aantal deelnemende gemeenten, en aan de hand van
de daartoe strekkende gemeenteraadsbeslissingen, kan de algemene vergadering met
een drie vierde meerderheid van het aantal stemmen tot de vervroegde ontbinding van
de vereniging beslissen.
Bij ontbinding krachtens het voorgaande lid of door het verstrijken van de statutair
bepaalde duur die niet verlengd wordt, wijst de algemene vergadering die de ontbinding
vaststelt, de vereffenaars aan op dezelfde wijze als bepaald is voor de bestuurders. Een
beperkt college van vereffenaars kan samengesteld worden op dezelfde wijze als een
directiecomité. Alle andere organen vervallen op het ogenblik van de ontbinding.
Het voltallige personeel van de vereniging wordt overgenomen, hetzij door de
deelnemers, hetzij eventueel door de overnemers van de activiteit, in verhouding tot de
kapitaalsinbreng of overeenkomstig de onderling bereikte akkoorden, en zonder dat de
personeelsleden door deze plicht tot overname gebonden zijn.
De nieuwe werkgever waarborgt de rechten die de vereniging op het ogenblik van haar
ontbinding, hetzij statutair, hetzij contractueel voor de werknemers vastgesteld had. Het
door een gemeente overgenomen personeel komt, met behoud van zijn geldelijk statuut,
terecht in een overgangskader dat geen invloed heeft op de personeelsformatie en
uitdovend is.
De gemeenten hebben een recht van voorkeur op overneming van de op hun
grondgebied gelegen installaties tegen boekwaarde.
TITEL VII. ONDERSTEUNENDE STRUCTUREN
Artikel 45. Directiecomité (art. 54 DIS)
Het dagelijks bestuur kan door de raad van bestuur statutair toevertrouwd aan een
directiecomité dat de leden uit zijn midden benoemt en dat tevens belast is met de
voorbereiding van de vergaderingen van de raad van bestuur.
Het totale aantal leden van het directiecomité van de DVV Westhoek bedraagt ten
hoogste één derde van dat van de raad van bestuur.
Ieder lid van het directiecomité heeft één stem.
Een of meer leden van het leidinggevend personeel van de DVV Westhoek kunnen met
raadgevende stem zitting hebben in het directiecomité. Hun mandaat beïnvloedt het
toegestane aantal leden niet.
De vergaderingen van het directiecomité zijn niet openbaar. De gedetailleerde notulen
met bijgevoegd het stemgedrag van de individuele leden en alle documenten waar in de
notulen naar verwezen wordt, liggen ter inzage van de gemeenteraadsleden op het
secretariaat van de aangesloten gemeenten, onverminderd de decretale bepalingen
inzake de openbaarheid van bestuur.

REGISTER VAN DEELNEMERS MET OPGAVE VAN AANDELEN
AANDEELHOUDERS A
1. Gemeente
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AANDELEN

Alveringem
De Panne
Diksmuide
Heuvelland
Houthulst
Ieper
Koekelare
Kortemark
Langemark-Poelkapelle
Lo-Reninge
Mesen
Nieuwpoort
Poperinge
Veurne
Vleteren
Zonnebeke
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80
80
80
80
80
80
80
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AANDELEN

1. West-Vlaamse Intercommunale

80

SLOTBEPALINGEN
Onderhavige akte wordt kosteloos geregistreerd overeenkomstig artikel 161, 3° van het
Wetboek van Registratierechten.
Volmacht
De oprichters verlenen bijzondere volmacht aan de instrumenterende notaris om alle
nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen inzake de neerlegging
van de vereniging bij de bevoegde rechtbank en de publicatie in het Belgisch Staatsblad.
Bevestiging van identiteit
De notaris bevestigt dat de identiteit van de comparanten haar werd aangetoond aan de
hand van hogervermelde bewijskrachtige identiteitsbewijzen.
Verklaring comparanten
1. De comparanten verklaren elk dat zij niet het voorwerp zijn van een maatregel inzake
de wet van vijf juli negentienhonderd achtennegentig betreffende de collectieve
schuldenregeling en geen kennis te hebben van enige indiening van een verzoek
dienaangaande, en dat zij niet in staat van faillissement verkeren en geen bestuurder of
zaakvoerder zijn van een failliete vennootschap.
2. De comparanten verklaren overeenkomstig artikel 9, paragraaf 1, alinea’s 2 en 3 van
de Organieke Wet Notariaat dat zich hier volgens hen geen tegenstrijdigheid van
belangen voordoet en dat zij alle bedingen opgenomen in huidige akte voor evenwichtig
houden en deze uitdrukkelijk aanvaarden zowel voor zichzelf als voor hun
rechtsopvolgers.
De comparanten bevestigen tevens dat de instrumenterende notaris hen naar behoren
heeft ingelicht over de rechten, verplichtingen en lasten, die voortvloeien uit onderhavige
akte en hen op een onpartijdige wijze raad heeft verstrekt. Zij bevestigen tevens dat zij
hen er op attent heeft gemaakt dat, moesten er toch eventuele tegenstrijdige
belangen of onevenwichtige bedingen aanwezig zijn, zij de vrije keuze hebben een
andere notaris aan te wijzen of zich te laten bijstaan door een raadsman.
Bijlagen
Overeenkomstig artikel 30 van het Decreet zijn volgende bijlagen bij deze akte gevoegd
om deel uit te maken van het oprichtingsdossier:
1. Opdrachten tot ondertekening en medeondertekening
2. Gemeenteraadsbeslissingen en de beslissing van de algemene vergadering van de
WVI tot goedkeuring van het definitieve voorstel
3. Motiveringsnota
4. Bestuursplan
5. Ondernemingsplan
Waarvan akte. Opgemaakt en verleden te Diksmuide, op het stadhuis. Na voorlezing
hebben de comparanten samen met mij, Burgemeester Lies Laridon, onderhavige akte
getekend.
‘volgen de handtekeningen’

Voor de gemeente Alveringem

Voor de gemeente De Panne

G. Liefooghe
Burgemeester

A. Vanheste
Burgemeester

W. Accou
Secretaris

V. Van Ackere
Secretaris

Voor de stad Diksmuide

Voor de gemeente Heuvelland

L. Laridon
Burgemeester

M. Lewyllie
Burgemeester

M. Herman
Secretaris

Voor de Gemeente Houthulst

Voor de stad Ieper

E. Verbeure
Schepen

J. Vercammen
Voorzitter
gemeenteraad

J. Schacht
Secretaris

S. Verstraete
Secretaris

S. Depraetere
Secretaris

Voor de gemeente Koekelare

Voor de gemeente Kortemark

P. Lansens
Burgemeester

T. Vancoillie
Burgemeester

L. Claeys
Secretaris

S. De Meyer
Secretaris

Voor de gemeente Langemark
Poelkapelle

Voor de gemeente Lo-Reninge

A. Wyffels
Burgemeester

L. Morlion
Burgemeester

S. De Wandel
Secretaris

Voor de stad Mesen
S. Evrard
Burgemeester

D. Ackerman
Secretaris

voor de stad Nieuwpoort
P. Florissoone
Secretaris

G. Vanden Broucke
Burgemeester

Voor de stad Poperinge

voor de stad Veurne

C. Dejaegher
Burgemeester

J. Goens
Voorzitter
gemeenteraad

C. Oreel
Secretaris

B. Willaert
Secretaris

B. Craeye
Secretaris wnd.

Voor de Gemeente Vleteren

voor de Gemeente Zonnebeke

S. Mourisse
Burgemeester

D. Sioen
Burgemeester

N. Vanderhaeghe
Secretaris

N. Vermeersch
Secretaris wnd.

Voor de WVI
G. Sanders
Algemeen directeur

T. Vancoillie
Bestuurder
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