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Reglo Noord-Limburg
Dienstverlenende vereniging
te
3910 Pelt, Hoekstraat 70 bus 3
Ondernemingsnummer 0711.969.805
RPR Antwerpen-afdeling Hasselt

-----------------------------------------------------

De dienstverlenende vereniging "Reglo Noord-Limburg" werd opgericht op 22
december 2017 bij akte verleden voor Raf Drieskens, burgemeester van de gemeente
Neerpelt, in het bijzijn van notaris Marc Topff te Neerpelt, gepubliceerd in de Bijiagen
bij het Belgisch Staatsblad van 8 november 2018 onder nummer 18163024.

STATUTENWIJZIGING
ZETELVERPLAATSING ONTSLAG BENOEMINGEN
-

-

Het jaar tweeduizend twintig.
Op negen juni.
Voor mij, Meester Dirk SERESIA, optredende voor de besloten vennootschap "NOTARIS
DIRK SERESIA", Notaris ter standplaats te Pelt, in mijn kantoor te Pelt, J. De
Vriendtstraat 23,

IS BIJEENGEKOMEN:

De buitengewone algemene vergadering van de dienstverlenende vereniging "Regio
NoordLimburg!!, met zetel te 3910 Pelt, Hoekstraat 70 bus 3.

SAM ENSTELLING VAN DE VERGADERING

Eerste blad

Zijn aanwezig de hierna vermelde deelgenoten:
1. De gemeente Bocholt, openbaar bestuur, met zetel te 3950 Bocholt, Dorpsstraat 16,
ondernemingsnummer 0207.471.518, hier vertegenwoordigd door:
- de heer VAN HERK Marc, wonende te 3950 Bocholt, Marsestraat 22.
Verklarende eigenaar te zijn van zeven (7) aandelen.
2. De stad Bree, openbaar bestuur, met zetel te 3960 Bree, Vrijthof 10,
ondernemingsnummer 0207.471.617, hier vertegenwoordigd door:
mevrouw VERHEVEN Katja, wonende te 3960 Bree, Opitterkiezel 34.
Verklarende eigenaar te zijn van negen (9) aandelen.
3. De stad Hamont-Achel, openbaar bestuur, met zetel te 3930 Hamont-Achel, Stad
40, ondernemingsnummer 0216.772.630, hier vertegenwoordigd door:
- De heer VAN DE SCHANS Bèr, wonende te 3930 Hamont-Achel, Collegestraat 25.
Verklarende eigenaar te zijn van acht (8) aandelen.
4. De gemeente Hechtel-Eksel, openbaar bestuur, met zetel te 3940 Hechtel-Eksel,
Don Boscostraat 5 ondernemingsnummer 0216 772 828 hier vertegenwoordigd door
mevrouw LL)NEN Nele, wonende te 3940 Hechtel-Eksel, Hasseltsebaan 109/3.
Verkiarende eigenaar te zijn van zeven (7) aandelen.
5. De stad Lommel, openbaar bestuur, met zetel te 3920 Lommel, Hertog Janplein 1,
-
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ondernemingsnummer 0207.473.102, vertegenwoordigd door:
mevrouw MERTENS Sofie, wonende te 3920 Lommel, Peter Aertsstraat 8.
Verkiarende eigenaar te zijn van achttien (18) aandelen.
6. De gemeente Oudsbergen, openbaar bestuur, met zetel te 3670 Oudsbergen,
Dorpsstraat 44, ondernemingsnummer 0697.609.251, vertegenwoordigd door:
de heer PLESSERS Kurt, wonende te 3670 Oudsbergen, Royestraat 32
Verklarende eigenaar te zijn van zeven (7) aandelen.
7. De gemeente Pelt, openbaar bestuur, met zetel te 3900 Pelt, Oude Markt 2,
ondernemingsnummer 0697.609.350, vertegenwoordigd door:
de heer Vrolix Juul, wonende te 3910 Pelt, Heikant 11
Verklarende eigenaar te zijn van negentien (19) aandelen.
8. De stad Peer, openbaar bestuur, met zetel te 3990 Peer, Zuidervest 2 bus A,
ondernemingsnummer 0207.474.189, vertegenwoordigd door:
mevrouw Diliën Liesbeth, wonende te 3990 Peer, Maastrichterdijk 49.
Verklarende eigenaar te zijn van negen (9) aandelen.
9. Het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn van Bocholt, met zetel te
3950
Bocholt,
Nevenplein
1,
ondernemingsnummer
0212.241.641,
hier
vertegenwoordigd door haar stemgerechtigde vertegenwoordiger, de heer VANHERK
Marc, wonende te 3950 Bocholt, Marsestraat 22.
Aangeduid bij beslissing van de raad voor maatschappelijk welzijn de dato 31 januari
2019.
Handelend ingevolge beslissing van de raad voor maatschappelijk welzijn en de
gemeenteraad de dato 23 mei 2019.
10. Het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn van Bree, met zetel te 3960
Bree, Peerderbaan 37, ondernemingsnummer 0212.243.720, hier vertegenwoordigd
door haar stemgerechtigde vertegenwoordiger, mevrouw VERHEYEN Katja, wonende
te 3960 Bree, Opitterkiezel 34.
Aangeduid bij beslissing van de raad voor maatschappelijk welzijn de dato 4 februari
2019.
Handelend ingevolge beslissing van de raad voor maatschappelijk welzijn en de
gemeenteraad de dato 6 mei 2019.
11. Het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn van Hamont-Achel, met
zetel te 3930 Hamont-Achel, Michielsplein 1, ondernemingsnummer 0216.772.729,
vertegenwoordigd door, hier vertegenwoordigd door haar stemgerechtigde
vertegenwoordiger, mevrouw CUYVERS Marie-José, wonende te 3930 Hamont-Achel,
Bien 72.
Aangeduid bij beslissing van de raad voor maatschappelijk welzijn de dato 24 januari
2019.
Handelend ingevolge beslissing van de raad voor maatschappelijk welzijn en de
gemeenteraad de dato 23 mei 2019.
12. Het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn van Hechtel-Eksel, met zetel
te 3940 Hechtel-Eksel, Don Boscostraat 8C, ondernemingsnummer 0216.772.927, hier
vertegenwoordigd door haar stemgerechtigde vertegenwoordiger, de heer FEVEN
Johan, wonende te 3940 Hechtel-Eksel, Aen den Berg 48.
-
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Aangeduid bij beslissing van de raad voor maatschappelijk welzijn de dato 29 januari
2019.
Handelend ingevolge beslissing van de raad voor maatschappelijk welzijn en de
gemeenteraad de dato 27 mei 2019.
13. Het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn van Lommel, met zetel te
3920 Lommel, Hertog Janplein 1, ondernemingsnummer 0212.194.230, hier
vertegenwoordigd door haar stemgerechtigde vertegenwoordiger, mevrouw BLEYS
Nancy, wonende te 3920 Lommel, Luikersteenweg 195.
Aangeduid bij beslissing van de raad voor maatschappelijk welzijn de dato 29 januari
2019.
Handelend ingevolge beslissing van de raad voor maatschappelijk welzijn en de
gemeenteraad de dato 28 mel 2019.
14. Het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn van Oudsbergen, met zetel
te 3670 Oudsbergen, Dorpsstraat 44, ondernemingsnummer 0697.664,382, hier
vertegenwoordigd door haar stemgerechtigde vertegenwoordiger, de heer PLESSERS
Kurt, wonende te 3670 Oudsbergen, Royerstraat 32.
Aangeduid bij beslissing van de raad voor maatschappelijk welzijn de dato 29 januari
2019.
Handelend ingevolge beslissing van de raad voor maatschappelijk welzijn en de
gemeenteraad de dato 27 mel 2019.
15.Het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn van Pelt, met zetel te 3900
Pelt, Oude Markt 2, ondernemingsnummer 0697.664.976, hier vertegenwoordigd door
haar stemgerechtigde vertegenwoordiger, de beer VROLIX iuul, wonende te 3910 Pelt,
Heikant 11.
Aangeduid bij beslissing van de raad voor maatschappelijk welzijn de dato 31 januari
2019.
Handelend ingevolge beslissing van de raad voor maatschappelijk welzijn en de
gemeenteraad de dato 23 mel 2019.
16.Het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn van Peer, met zetel te 3990
Peer, Zuidervest 2 bus A, ondernemingsnummer 0212.207.888, hier vertegenwoordigd
door haar stemgerechtigde vertegenwoordiger, mevrouw SOORS Mia, wonende te
3990 Peer, Wittesteenstraat 28.
Aangeduid bij beslissing van de raad voor maatschappelijk welzijn de dato 23 januari
2019.
Handelend ingevolge beslissing van de raad voor maatschappelijk welzijn en de
gemeenteraad de dato 22 mel 2019.
Bij wijze van uitzondering omwille van de huidige coronacrisis en gebaseerd op het
volmachtbesluit van Justitie (Belgisch Staatsblad 9 April 2020- Koninklijk besluit nr. 4
houdende diverse bepalingen inzake mede-eigendom en het vennootschaps- en
verenigingsrecht in het kader van de strijd tegen de Covid-19 pandemie) heeft het
bestuursorgaan beslist dat de leden van de vereniging uitsluitend op afstand mogen
deelnemen en stemmen, al clan niet in combinatie met stemmen bij volmacht. Op die
manier wordt vermeden dat leden van de vereniging zich op de algemene vergadering
zouden aandienen en met elkaar in contact komen. Bijgevolg zal de vergadering
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doorgaan per videoconferentie. leder lid heeft per e-mail link doorgestuurd gekregen
waarmee zij kunnen deelnemen op de vergadering.
Te then einde mag de volmachtdrager deelnemen aan de voormelde vergadering, de
nodige verkiaringen doen en zijn/haar stem uitbrengen over alle voorstellen die er
zouden worden gedaan.
Alle leden worden hier vertegenwoordigd door de heer SMEETS Frank, ingevolge
onderhandse volmachten, waarvan een kopie aan deze akte gehecht worden.
Het totaal aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandelen bedraagt in totaal 100%,
zijnde vierentachtig (84) aandelen, vertegenwoordigend meer clan de helft van het
door de deelgenoten geplaatste kapitaal.
Dientengevolge kan onderhavige vergadering geldig besluiten en beraadslagen over de
agendapunten.
BUREAU

De vergadering wordt voorgezeten door de heer SMEETS Frank, voorzitter.
Gelet op het geringe aantal aanwezigen omwille van de coronacrisis wordt besloten
geen secretaris aan te duiden voor deze vergadering.
UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER
De voorzitter, zet uiteen en verzoekt ondergetekende Notaris akte te nemen van
hetgeen volgt:
1. De dienstverlenende vereniging "Regio Noord-Limburg" met zetel te 3910 Pelt,
Hoekstraat 70 bus 3 werd opgericht op 22 december 2017 bij akte verleden voor Raf
Drieskens, burgemeester van de gemeente Neerpelt, in het bijzijn van notaris Marc
Topff te Neerpelt.
De vereniging heeft als ondernemingsnummer 0711.969.805.
2. Het kapitaal bedraagt op heden eenentwintigduizend euro (€ 2 1.000,00), vertegenwoordigd door vierentachtig (84) aandelen.
ledere deelgenoot gemeente beschikt over één stem per begonnen schijf van tien
aandelen, derhalve zijn er in totaal tien (10) stemmen.
3. Onderhavige buitengewone algemene vergadering werd samengeroepen om te
beraadslagen en te beslissen over de navolgende agendapunten
1) Verhoging van het vermogen van de vereniging;
2) Wijziging van artikel 1 van de statuten;
3) Wijziging van artikel 2 van de statuten;
4) Wijziging van artikel 3 van de statuten;
5) Wijziging van artikel 4 van de statuten;
6) Wijziging van artikel 6 van de statuten;
7) Wijziging van artikel 7 van de statuten;
8) Wijziging van artikel 11 van de statuten;
9) Wijziging van artikel 12 van de statuten;
10) Wijziging van artikel 14 van de statuten;
11) Wijziging van artikel 15 van de statuten;
12) Wijziging van artikel 16 van de statuten;
13) Wijziging van artikel 18 van de statuten;
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14) Wijziging van artikel 22 van de statuten;
15) Wijziging van artikel 23 van de statuten;
16) Wijziging van artikel 24 van de statuten;
17) Wijziging van artikel 25 van de statuten;
18) Wijziging van art ikel 28 van de statuten;
19) Wijziging van artikel 31 van de statuten;
20) Schrapping van artikel 32 van de statuten;
21) Wijziging van artikel 34 van de statuten;
22) Wijziging van artikel 35 van de statuten;
23) Wijziging van artikel 36 van de statuten;
24) Wijziging van artikel 38 van de statuten;
25) Toevoeging van artikel 39 van de statuten;
26) Benoeming bestuurders;
27) Machtiging bestuursorgaan;
28) Coördinatie van de statuten.
OPROEPINGEN AANWEZIGHEIDSQUORUM GOEDKEURINGS-VEREISTEN
Met betrekking tot de oproepingen tot deze buitengewone algemene vergadering, het
aanwezigheidsquorum, de goedkeuringsvereisten en het stemrecht, stelt de voorzitter
vast:
Er zijn zestien (16) deelgenoten vertegenwoordigd op deze algemene vergadering,
welke het vermeld aantal aandelen bezitten.
De deelgenoten, leden van de gemeenteraden en de raden voor maatschappelijk
welzijn van voornoemde gemeenten werden overeenkomstig artikel 19 van de
statuten minstens negentig dagen voor de huidige vergadering opgeroepen door de
raad van bestuur.
Overeenkomstig artikel 23 van de statuten werd er uiterlijk negentig kalenderdagen
voor huidige vergadering een ontwerpakte voorgelegd aan alle deelnemers.
ledere begonnen schijf van tien aandelen geeft recht op één stem. De besluiten
kunnen slechts worden genomen, wanneer zij de helft van de stemmen hebben
verkregen.
BERAADSLAG!NGEN EN BESLISSINGEN
Nadat deze uiteenzetting onderzocht en als juist erkend werd door de aanwezige
deelgenoten, stelt de vergadering vast dat zij geldig is samengesteld en dat zij bevoegd
is om over de punten op de agenda te beraadslagen en te beslissen.
VOORAFGAANDE UITEENZETTING
Ondergetekende notaris Iicht toe dat de statutenwijziging een aanpassing betreft van
de statuten aan bet Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, dat de bepalingen
van het vroegere OCMW-decreet integreert. Op verschillende plaatsen in de statuten
wordt in de nieuwe versie verwezen naar de betreffende artikelen in het Decreet
Lokaal Bestuur.
Daarnaast zijn de kantoren van de Regio Noord-Limburg verhuisd naar de nieuwe
locatie te 3910 Pelt, Hoekstraat 70 bus 3. Hierdoor wordt ook het adres van de
maatschappelijke zetel gewijzigd, hetgeen als een statutenwijziging wordt aanzien.
-
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Tevens worden de statuten aangepast aan de bepalingen van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen, dat onlangs in werking is getreden.
De vergadering vat vervolgens de agenda aan en neemt na beraadslaging volgende
beslissingen welke zuUen ingaan vanaf heden:
1) VERHOGING VAN HET VERMOGEN VAN DE VERENIGING
De algemene vergadering beslist om het vermogen van de vereniging te verhogen
omwille van de fusie van de gemeenten Meeuwen-Gruitrode en Opglabbeek enerzijds
en de gemeenten Neerpelt en Overpelt anderzijds, waardoor de bevolking met meer
clan tien ten honderd is verhoogd.
Het vermogen zal worden verhoogd door:
Een bijkomende inbreng van de gemeente Oudsbergen voor een bedrag van
duizend zevenhonderdvijftig euro (€ 1.750), te volstorten ten belope van
één/derde, te weten vijfhonderd euro (€ 500) waarvoor haar zeven (7)
aandelen worden toegekend;
De inbrengers verkiaren de hen toegekende vergoedingen te aanvaarden.
Als vergoeding voor deze inbrengen in geld worden aandelen toegekend, te volstorten
ten belope van één derde.
Het vermogen van de vereniging bedraagt thans € 22.750,00 samengesteld uit 91
aandelen.
Stemming
De beslissing wordt goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
2) WLIZIGING VAN ARTIKEL 1 VAN DE STATUTEN
De Algemene Vergadering beslist de tekst van artikel 1 van de statuten te vervangen
door de navolgende tekst:
"De dienstverlenende Vereniging draagt de naam "Regio Noord-Limburg".
AIle akten, facturen, aankon dig/n yen, pub//ca ties en andere stukken uitgaande van de
dienstverlenende Vereniging vermelden de benaming van de Vereniging met
onmiddellijk daarvoor of daarna /eesbaar en voluit geschreven "Dienstver/enende
Vereniging Regio Noord-Limburg onderworpen aan het Decreet van Lokaal Bestuur van
22 december 2017'.
Stemming
De beslissing wordt goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
3) WLIZIGING VAN ARTIKEL 2 VAN DE STATUTEN
De Algemene Vergadering beslist de tekst van artikel 2 van de statuten te vervangen
door de navolgende tekst:
"Regio Noord-Limburg neemt de vorm can van een dienstverlenende Vereniging
overeenkomstig artikel 397 van het Decreet Lokaa/ Bestuur van 22 december 2017
(hierna genoemd "het decreet").
De Vereniging bezit rechtspersoon/ijkheid. Zij is een pub/iekrechte/ijke rechtspersoon
met een rechtsvorm waarvan de kenmerken vastgeste/d zijn krach tens de bepa/in yen
van het decreet (titel 3). Ongeacht hoar doe/ste//in gen hebben hoar verb/n tenissen
geen handelskarakter (art. 397 decreet /okaa/ bestuur).
Voor a/ wat niet uitdrukke/ijk geregeld is in deze tite/ van bet decreet noch door
-
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onderhav/ge stat uten, zijn op het samenwerkingsverband met rechtspersoonlijkheid de
bepalingen van toepassing van het Wetboek van Vennootschap pen en Verenigingen
die ge/den voor de vennootschapsvorm van de coöperatieve vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid."
Stemming
met eenparigheid van stemmen.
goedgekeurd
De beslissing wordt
4) WUZIGING VAN ARTIKEL 3 VAN DE STATUTE N
De Algemene Vergadering beslist de tekst van artikel 3 van de statuten te vervangen
door de navolgende tekst:
"De Vereniging heeft tot doel am de dee/nemende gemeen ten en OCMW's te
ondersteunen bi) onderzoek en beleidsp/anning, am op te treden a/s overlegorgaan
tussen de dee/nemers tot de vereniging en tussen de dee/nemers tot de vereniging en
derden, en am gemeenschappe/ijke projecten en diensten van de dee/nemers te
organiseren.
Deze doe/ste/I/n gen zijn van toepassing binnen de beleidsdomeinen waarop de
dee/nemende besturen verantwoordelijkheid en bevoegdheid hebben. Concreet goat
het over de beleidsdomeinen: administratie en financiën, person eel en organisatie,
technische diensten, veiligheid en preven tie, bestuurszaken, communicatie en
en
digita/isering,
handhaving,
/CT,
GIS
e-governement,
participatie,
inform o tievei/igheid, jurid/sche ondersteuning, (soc/ale) economie en tewerkstel/ing,
wijkwerken, mobiliteit, omgeving (milieu, natuur en ruim tel/ike ordening), erfgoed,
vrije tijd (cultuur, sport, jeugd), onderwijs en vorming, welzijn en samenleving, zorg en
gezondheid.
Nieuwe diensten of projecten kunnen warden opgericht en uitgevoerd mits no/eying
van de procedure voorzien in artike/ 17.
/n de uitvoering van deze opdrach ten werkt Regio Noord-Limburg a/s spiege/vereniging
van OCMW-vereniging We/zijnsregio Noord-Limburg. Het opgenomen dienstenaanbod
vanuit de dee/n emende lokale besturen verloopt vraaggestuurd en goat uit van een
sterke interactie met de /oka/e besturen en dit zowe/ op bestuur/ijk GIs op het
ambte/ijke v/ak.
Onverminderd andere wettelijke en decretale bepalingen kan de Vereniging deelnemen
in pub/iekrechte/ijke of privaatrechtelijke rechtspersonen voor zover het doel van deze
rechtspersonen overeenstemt met de eigen doe/ste//in gen van de Vereniging.
Zij kan eveneens mandaten uitoefenen a/s lid, bestuurder, vereffen oar enzovoort in
rechtspersonen waarin zij participeert of op ander wijze betrokken is. Zij kan eveneens
samenwerkingsakkoorden afsluiten met gelijkaardige verenigingen voor zover het
maatschappelijk doe/ van deze rechtspersonen overeenstemt met de eigen
doe/ste//in gen van de Vereniging."
Stemming
De beslissing wordt goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
5) WUZIGING VAN ARTIKEL 4 VAN DE STATUTEN
/
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De algemene vergadering besluit de zetel van de vereniging te verplaatsen van 3910
Neerpelt, Kerkstraat 1. naar 3910 Pelt, Hoekstraat 70 bus 3. Bijgevolg beslist zij artikel 4
van de statuten aan te passen als volgt:
"De zetel van de Vereniging is gevestigd te 3910 Pelt, Hoekstraat 70 bus 3. Elke
wijziging van de zetel van de zetel vergt een statutenwijziging. Deze statutenwljziging
vereist de voorafgaande instemming van alle deelnemende gemeen ten.
De rood van bestuur zorgt voor de bekendmaking van dit besluit in de bijiagen bij het
Belgisch Staatsblad. Naast de maatschappelijke zetel mag de Vereniging één of meer
exploitatiezetels vestigen."
Stemming
De beslissing wordt goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
6) WIJZIGING VAN ARTIKEL 6 VAN DE STATUTEN
De Algemene Vergadering beslist de tekst van artikel 6 van de statuten te vervangen
door de navotgende tekst:
"De Vereniging is samengesteld ult de dee/nemers die overeenkomstig deze statuten
tot deelneming zijn toe gelaten met name de gemeen ten en OCMW's van Bocholt, Bree,
Hamont-Achel, Hechtel-Eksel, Lommel, oudsbergen, Pelt en Peer.
Zi] warden vermeld op de lijst van deelnemers met op gave van hun inbreng, die GIs
bejlage aan onderhavige statuten is gevoegd en er wezenlijk deel van uitmaakt. Deze
lijst wordt door de road van bestuur in overeenstemming gebracht met de door de
organen van de Vereniging ter zake genomen besluiten. Hiervan wordt mededeling
gedoan aan de algemene vergadering, die er akte van neemt.
Op de zetel van de Vereniging wordt door toedoen van de road van bestuur de lijst van
alle deelgenoten bijgehouden waar de gegevens van de deelgenoten worden
ingeschreven."
Stemming
De beslissing wordt goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
7) WIJZIGING VAN ARTIKEL 7 VAN DE STATUTEN
De Algemene Vergadering beslist de tekst van artikel 7 van de statuten te vervangen
door de navolgende tekst:
"Dienstver/enende of opdrochthoudende verenigingen kunnen toetreden be] beslissing
van de algemene vergadering en no goedkeuring van de toetredingsbeslissing door
hoar algemene vergadering.
Projectverenigingen kunnen toetreden be] beslissing van de algemene vergadering en
no goedkeuring van de toetredingsbeslissing door hoar road van bestuur.
Kunnen verder toetreden de gemeen ten, bij beslissing van de algemene vergadering en
no goedkeuring van de toetredingsbeslissing von de gemeenteraad en de OCMW's van
de deelnemende gemeen ten bij beslissing van de algemene vergadering en no
goedkeuring van de toetredingsbeslissing van de rood voor maatschappel,]k welzi]n.
Toetreding van privaatrechteli]ke personen is niet toegelaten, behoudens in de gevallen
a/s omschreven in artikel 452 van het Decreet Lokaal Bestuur."
Stemming
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De beslissing wordt goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
8) WLJZIGING VAN ARTIKEL 11 VAN DE STATUTEN
De Algemene Vergadering beslist de tekst van artikel 11 van de statuten te vervangen
door de navolgende tekst:
"Artikel 11. Verniogen.
Het vermogen bedraagt minimum twintigduizend euro (20.000) euro en is
samengesteld uit on dee/bore aandelen van tweehonderd vijftig (250) euro.
Het aanta/ aandelen dot door de gemeen ten deelgenoten wordt onderschreven, wordt
bepoald door het aantal inwoners van de gemeente. Het to tale bedrag voor elke
dee/genoot is het deel van het vermogen a rota van hoar aanta/ inwoners.
A/s bevo/kingscifer wordt de meest recente officiële opgave van de gemeente per één
januari van hetjaar voorafgaand can de oprichting in aanmerking genomen.
De aande/en kunnen niet warden overgedragen tenzij onder de deelgenoten zeif en dit
s/echts in het geva/ van gehe/e of gedee/telijke toevoeging van het grand gebied van
een gemeente bij een andere gemeente, mits de algemene vergadering daartoe
machtiging ver/eent en mits de afstand van de oandelen geen afbreuk doet can de
waarborg van de goede uitvoering der verbintenissen.
Voor deelgenoten die no de oprichting toetreden tot de Vereniging kan de a/gemene
vergadering vragen am het maatschappelijk kapitaa/ bij de toetreding vol te storten.
De a/gemene vergadering kan ten a//en tijde overgaan tot aanpassing van het
ingeschreven kapitaa/ bij verhoging van de bevo/king met tien ten honderd. lngeva/
van vermindering van de bevo/king blijft het bedrag van de inschrijving behouden."
Stemming
De beslissing wordt goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
9) WLJZIGING VAN ARTIKEL 12 VAN DE STATUTEN
De Algemene Vergadering beslist de tekst van artikel 12 van de statuten te vervangen
door de navolgende tekst:
"Artikel 12. Intekening vermogen.
Bij intekening zo/ door de gemeen ten deelgenoten het vermogen voor eén derde
worden gestort. Het overb/ijvende dee/ kan door de road van bestuur naargelang de
behoefte van de Vereniging worden opgevraagd. Het opgevraagde vermogen za/ door
de deelgenoten worden gestort binnen hetjaar no de opvraging. De deelgenoot die de
opgevraagde voistortingen niet heeft uitgevoerd binnen het jaar no de apvroging zal
can de vennoatschop vanaf het verstrijken von dot jaar tot het moment van de
effectieve beto/ing een intrest verschu/digd zijn gelijk can de wettelijke intrest.
E/ke dee/genoot kan evenwe/ op ge/ijk we/k ogenb/ik met toestemming van de rood van
bestuur vooruitbetalingen doen ter gehele of gedeelte/ijke vereffening von het nog
verschuldigde bedrag van het door hem onderschreven vermogen."
Stemming
De beslissing wordt goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
10)WLJZIGING VAN ARTIKEL 14 VAN DE STATUTEN
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De Algemene Vergadering beslist de tekst van artikel 14 van de statuten te vervangen
door de navolgende tekst:
"De Vereniging mag geen verbintenissen aangaan, we/ke uitgaven zouden kunnen
meebrengen, die niet kunnen voldaan worden door middel van hoar inkomsten,
reserves, vast beloofde toe/agen of vermogen."
Stemming
De beslissing wordt goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
11)WUZIGING VAN ARTTKEL 15 VAN DE STATUTEN
De Algemene Vergadering beslist de tekst van artikel 15 van de statuten te vervangen
door de navolgende tekst:
"De a/gemene vergodering is samengesteld uit de vertegenwoordigers van de
deelnemers.
De gemeen ten en de OCMW's worden in de algemene vergodering vertegenwoordigd
door al/e leden van de raden voor maatschoppelijk we/zijn en van de gemeenteraden,
of voor de avenge deelnemers door de organen die reg/ementaire of stotutaire
bepalingen, bevoegd zijn tot deelneming of toetreding te bes/issen.
Het stemrecht in de algemene vergodering in verhouding tot hun inbreng in het
vermogen en bevolkingsaanta/ wordt verbonden aan de vertegenwoordiger die door de
gemeenteraad wordt aangeduid om namens de gemeente deel te nemen oan de
stemmingen.
/edere dee/genoot gemeente beschikt over één stem per begonnen schijf van tien
aandelen.
Deze verdeels/eutel kan steeds statutair worden herzien in functie van een even tuele
verhoging van het vermogen. De bes/issingen van de algemene vergodering verbinden
al/e deelgenoten."
Stemming
De beslissing wordt goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
12)WIJZIGING VAN ARTiKEL 16 VAN DE STATUTEN
De Algemene Vergadering beslist de tekst van artikel 16 van de statuten te vervangen
door de navolgende tekst:
"Buiten de bevoegdheden die hoar uitdrukkelijk worden toe gekend door de wet en
door onderhavige stat uten, beslist de algemene vergodering over de verhoging van het
vermogen, over de wijzigingen van de statuten en over de vroegtijdige ontbinding van
de vereniging.
De gewone algemene vergodering of de joorvergadering neemt kennis van de
versiagen van de rood van bestuur en van het vers/ag von de commissaris, benoemd
onder de /eden van het lnstituut der Bedrijfsrevisoren. Ze beslist over de bes/ulten en de
voorste/len van die vers/agen. Ze ste/t het meerjaren plan, het budget, de wijziging van
het budget en de vastste/ling van de jaorrekening vast, voor zover de wetgeving die
bevoegdheid niet aan een cinder orgaan heeft opgedragen.
In een afzonder/ijke beslissing spreekt zij zich uit over de kwijting die dient gegeven te
worden aan de bestuurders en de commissarissen. Tot het aangaan van leningen
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wordt, op voorstel von de road van bestuur, beslist door de algemene vergadering."
Stemming
De beslissing wordt goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
13)WIJZIGING VAN ARTIKEL 18 VAN DE STATUTEN
De Algemene Vergadering beslist de tekst van artikd 18 van de statuten te vervangen
door de navolgende tekst:
"De gewone algemene vergadering of de joarvergadering komt elk jaar bijeen voor
dertig juni. Buitengewone algemene vergaderingen kunnen door de road van bestuur
bijeengeroepen telkens als hi] dit noodzakelijk acht en dit minstens eenmaal in de loop
von het /aatste trimester van elk jaar, om de te ontwikkelen activiteiten, de te volgen
strategie en het budget voor het volgende boekjaar te bespreken.
Op aanvraag van de dee/genoten die samen tenminste één derde van het
onderschreven vermogen bezitten, is de rood van bestuur verplicht bin nen de dertig
dagen no de aanvraag een algemene vergadering bijeen te roepen. De aanvraag moet
de pun ten vermelden die op de agenda worden geplaatst."
Stemming
De beslissing wordt goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
14)WIJZIGING VAN ARTIKEL 22 VAN DE STATUTEN
De Algemene Vergadering beslist de tekst van artikel 22 van de statuten te vervangen
door de navolgende tekst:
"De algemene vergadering kan slechts geldig beraadslagen id/en de aonwezige
stem gerechtigde vertegenwoordigers van de stem gerecht/gde deelgenoten minstens
de helft von het vermogen vertegenwoordigen. Id/en het aanwezighe/ds quorum niet
wordt gehaald, kan de algemene vergadering no een tweede oproeping, ongeacht het
oan to! aanwezige leden, op geldige wijze beraadslagen of beslissen over de
onderwerpen die voor de tweede maol op de agenda voorkomen.
Deze bepa/ing geldt niet voor stotutenwijzigingen.
Behoudens in de gevallen dot de wet of de statuten anders bepolen, worden de
beslissingen genomen bij gewone meerderheid van de aanwezige stemmen. Bij staking
van stemmen is het voorstel verworpen. De vergadering kan beslissen om over een
bepaald agendapunt geheim te stemmen. De stemming is steeds geheim wanneer het
person en betreft.
De bijeenkomsten van de algemene vergadering zijn in principe openbaar, behalve in
de gevallen waarbij de vergaderingen in besloten zitting worden gehouden:
1° het om aangelegenheden goat die de persoonlijke levenssfeer raken. Zodra een
dergelijk punt aan de orde is, beveelt de voorzitter de behandeling in beslo ten
vergadering;
20 de algemene vergodering met twee derde van de aonwezige leden en op
gemotiveerde wijze beslist tot behandeling in beslo ten vergadering, in het belong van
de openbare orde of op grond van ernstige bezworen tegen de openbaarheid.
De vergaderingen over het meerjarenplan en de aanpassinqen ervan, het budget, een
budgetwijziging of dejaarrekening zijn in elk geval openbaar."

Stemming
De beslissing wordt goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
15) WIJZIGING VAN ARTIKEL 23 VAN DE STATUTEN
De Algemene Vergadering beslist de tekst van artikel 23 van de statuten te vervangen
door de navolgende tekst:
"De w,jzigingen in de statuten en in de bijlagen warden artikelsgewijs aangebracht
door de algemene vergadering met een drievierde meerderheid van de ge/dig
uitgebrachte stemmen en op voorwaarde dot de gewone meerderheid van het aanta/
deelnemende gemeen ten hoar instemmingen betuigt. Enkel de wijziging van statuten
die een verzwaring van de verplichtingen of de vermindering van de dee/genoten
teweegbrengen wordt beslist met instemming van a/Ie dee/geno ten gemeenten.
Enkel deelnemende gemeen ten kunnen ge/dig een stem uitbrengen.
Uiter/ijk negentig kalenderdagen voor de algemene vergadering die de
statutenwijzigingen moet beoorde/en, wordt een door de rood van bestuur opgeste/d
on twerp can alle deelnemers voorgelegd. De beslissingen ter zake van hun raden die
de oorspronke/ijke statuten hebben goedgekeurd, bepalen het mandaat van de
respectieve vertegenwoordigers op de a/gemene vergadering en warden bi] het verslag
gevoegd.
De deelnemers die nalaten binnen de geste/de termijn een beslissing te nemen en voor
te /eggen, worden geacht zich te onthouden. De onthouding bepaalt het mandaat van
hun vertegenwoordiger op de a/gemene vergadering.
Om te beslissen over de toetreding of de uitsluiting van deelgeno ten, moeten de op de
a/gemene vergadering aanwezige stem gerechtigde afgevaardigden van de leden ten
minste twee derde van de maatschappelijke aande/en vertegenwoordigen. Wanneer
deze voorwaarde niet vervu/d is, wordt binnen de twee maanden een nieuwe algemene
vergadering bijeengeroepen met deze/fde agenda. De beslissingen warden genomen
met twee derde van de uitgebrachte stemmen.
Het versiag van de a/gemene vergadering houdende wijziging van de statuten wordt,
samen met de bijbehorende documen ten waaronder de beslissingen van de
deelnemers, binnen een termijn van dertig kalenderdagen no zijn dagtekening can de
toezichthoudende overheid voorgelegd.
De wijzigingen warden goedgekeurd door de Vlaamse regering binnen een termijn van
negentig kalenderdagen no de ontvangst van het verslag door de toezichthoudende
overheid. Verstrijkt deze term,jn zonder dot de V/aamse regering een beslissing heeft
genomen en verstuurd can de dienstverlenende vereniging, don wordt de goedkeuring
geacht te zijn verleend.
De statutenwijzigingen warden op deze/fde wijze a/s de oprichtingsakte neerge/egd en
bekendgemaakt. Een vo//edig gecoordineerde tekst van de statuten wordt neergelegd
in de zetel van de dienstverlenende vereniging, bij de toezichthoudende overheid en in
de gemeentehuizen van elke deelnemende gemeente binnen een termijn van dertig
kalenderdagen no de ontvangst door de dienstverlenende van het goedkeuringsbes/uit
of no het verstrijken van de termijn, bedoe/d in artike/ 428 van het decreet.
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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 warden die verder reikt don de eerste
januari van het boekjaar waarin de algemene vergadering de wijzigingen heeft
aangebrach t.
Er kunnen geen statutenwijzigingen aan de dee/nemers worden voorgelegd in de loop
van hetjaar waarin verkiezingen voor een algehele vernieuwing van de gemeenteraden
worden georganiseerd, tenzij ingevolge een wettelijke of reglementciire verplichting of
om het aantal mandaten binnen het intergemeentelijk samenwerkingsverband te
verminderen."
Stemming
De beslissing wordt goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
16)WIJZIGING VAN ARTIKEL 24 VAN DE STATUTEN
De Algemene Vergadering beslist de tekst van artikel 24 van de statuten te vervangen
door de navolgende tekst:
"De bes/issingen van de algemene vergadering worden genotuleerd. De notulen
worden, no goedkeuring door de algemene vergadering, ingeschreven in een daartoe
bestemd register en ondertekend door de voorzitter en de secretaris.
Afschriften en uittreksels worden ondertekend door de voorzitter en de secretaris.
De regels van bestuurlijk toezicht van Deel 3, Titel 3, Hoofdstuk 4 van het Decreet
Lokaal Bestuur zijn eveneens van toepassing op de vereniging."
Stemming
De beslissing wordt goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
17)WIJZIGING VAN ARTIKEL 25 VAN DE STATUTEN
De Algemene Vergadering beslist artikel 25 van de statuten te vervangen door:
"De dienstver/enende Vereniging wordt bestuurd door een road van bestuur waarvan
de leden op de hierna bepaalde wijze warden aangesteld door de algemene
vergadering.
De bestuurders worden aangeduid door de algemene vergadering op voordracht van
de deelgenoten die zij vertegenwoordigen.
Elke gemeente draagt één bestuurder voor per begonnen schif van twintigduizend
inwoners
leder bestuurder beschikt over één stem.
Het aanta/ leden van de road van bestuur bedraagt maximaal 15 en maximaal twee
derden van de leden is van hetzelfde geslacht."
Stemming
De beslissing wordt goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
18)WLJZIGING VAN ARTIKEL 28 VAN DE STATUTEN
De Algemene Vergadering beslist artikel 28 van de statuten te vervangen door:
"De bestuurders warden niet bezo/digd. De algemene vergadering kan hun
presen tie geld toekennen, dot niet meer mag bedragen don het bedrag dot wordt
toe gekend aan de roads/eden van de gemeente waar de zetel van de Vereniging is
gevestigd.
De road van bestuur mag wel de reiskos ten van zijn leden vergoeden op basis van het
tarief overeenkomstig de voorwaarden zoo/s opgenomen in het artikel 13 van het
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besluit van de Vlaamse Regering van 6 ju/i 2018 houdende het statuut van de /oka/e
mandataris.
De verwijzing naar het besluit van de Vlaamse Regering van 4 juni 2004 vervangen
door het besluit van 6 juli 2018 houdende het statuut van de lokale mandataris."
Stemming
De beslissing wordt goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
19) WUZIGING VAN ARTIKEL 31 VAN DE STATUTEN
De Algemene Vergadering beslist de tekst van artikel 31 van de statuten te vervangen
door de navolgende tekst:
"De road van bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheid am op te treden namens
de Verenigingen am alle daden van bestuur en beschikking te verrich ten die binnen het
doel va/len. Al/es wat niet uitdrukkelijk is voorbehouden can de voorzitter of de
algemene vergadering door de wet of door de statuten, behoort tot de bevoegdheid
van de rood van bestuur.
De road van bestuur bepaalt de personeelsforma tie en alle person eels/eden worden
door hem aangeworven, benoemd of bevorderd overeenkomstig vooraf bepaalde
aanwervings en bevorderingsvoorwaarden."
Stemming
De beslissing wordt goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
20) SCHRAPPING VAN ARTIKEL 32 VAN DE STATUTEN
De Algemene Vergadering beslist artikel 32 van de statuten te schrappen.
Stemming
De beslissing wordt goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
21) WLJZIGING VAN ARTIKEL 34 VAN DE STATUTEN
De Algemene Vergadering beslist de tekst van artikel 34 van de statuten te vervangen
door de navolgende tekst:
"De regels van bestuurlijk toezicht vo/gens Deel 3, Titel 3, Hoofdstuk 4 von het Decreet
zijn eveneens van toepassing op de vereniging. Voor het overige
Lokaa/ Bestuur
op de financiele toestand, op de jaarrekening en op de
wordt het toezicht
regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, uitgeoefend
door één commissaris. Deze wordt benoemd en afgezet door de a/gemene vergadering
onder de /eden van het lnstituut der Bedrijfsrevisoren. Het mandoat van commissaris is
onverenigbaar met het lidmaatschap von de road van bestuur.
De commissaris kan zich op kosten van de vereniging, de medewerking verzekeren van
-

een expert —boekhouder."
Stemming
De beslissing wordt goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
22 WUZIGING VAN ARTIKEL 35 VAN DE STATUTEN
De Algemene Vergadering beslist de tekst van artikel 35 van de statuten te vervangen
door de navolgende tekst:
"De commissaris oefent een recht van toezicht uit op alle verrichtingen van de
vereniging. Hij mag inzage nemen van de boeken, de briefwisse/ing, de notu/en en, in
het algemeen, al/e geschriften van de vereniging, zonder deze te verp/aatsen.
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De commissaris mag aan de road van bestuur de bijeenroeping van de algemene
vergadering vra yen. Weigert de road van bestuur de a/gemene vergadering bijeen te
roepen b/nnen de maond, te rekenen van de dog van ontvangst van de aanvraag, kan
de commissaris zeif tot de bijeenroeping overgaan.
De commissaris brengt het resultaat van zijn opdracht aismede de voorstellen die hij
gepast oordeelt, ter kennis van de algemene vergadering. De commissaris bezorgt ten
minste drie weken voor de gewone algemene vergadering aan elke dee/genoot een
verslag dot de nod/ge gegevens bevat am te kunnen oordelen op welke w/jze de
statuten en wette/ijke voorschriften werden nageleefd."
Stemming
De beslissing wordt goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
23)WIJZIGING VAN ARTIKEL 36 VAN DE STATUTEN
De Algemene Vergadering beslist de tekst van artikel 36 van de statuten te vervangen
door de navolgende tekst:
"Regio Noord-Limburg' maakt een meerjorenplan en een budget op.
De boekhouding wordt gevoerd overeenkomstig de wetgeving op de boekhouding van
de ondernemingen en met na/eying van de rich tlijnen die de overheid uitvaardigt met
betrekking tot de boekhoudkundige verrich tingen.
Uiterlijk op 31 december van ieder jaar warden de nodige opnemin yen, verificaties,
opzoekingen en waarderin yen verricht am de inventor/s op te moken van al de
bezittingen, vorderin yen, schu/den en verp/ichtingen van welke aard ook.
De jaarrekenin yen warden vastgeste/d door de algemene vergaderiny in de loop von
het eerste semester van het volgende boekjaar aan de hand von het vers/ag van de
road van bestuur en het vers/ag van de revisor.
Samen met de uitnodiging worden deze documen ten ter beschikking gesteld van de
dee/geno ten.
De a/gemene vergadering verleent terzelfder tijd ook kwijting aan de bestuurders, de
leden von de regionale bestuurscomités en de revisoren."
Stemming
De beslissing wordt goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
24)WIJZIGING VAN ARTIKEL 38 VAN DE STATUTEN
De Algemene Vergadering beslist de tekst van artikel 38 van de statuten te vervangen
door de navolgende tekst:
"Id/en de boekhouding bij afs/uiting een negatief resultoat vertoont, don zullen de
deelgeno ten het tekort van de exploitatie von de Vereniging dragen noar rota van hun
aandeel in het vermo yen.
Wan neer ten gevolge van ge/eden yen/es het netto- actief van de dienstverlenende of
opdrachthoudende Vereniging gedoa/d is tot minder don de he/ft van het vast yedeelte
van het kapitaa/, moet de a/gemene vergaderiny bijeenkomen binnen een termijn van
ten hoogste zestig ka/enderdagen nadot het yen/es is vastyeste/d am te beraadslagen
en te beslissen over een door de road van bestuur opgeste/d saner/n ysplan.
De road van bestuur verantwoordt zijn voorste/len in dit saner/n ysp/an dot uitenlijk drie
weken voor de a/yemene vergaderiny aan alle deelnemers en aan de toezichthoudende
overheid wordt voorgeleyd, samen met de oproepingsbnief en al/e bijbehorende
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documen ten waaruit de noodzaak van het saneringsplan blijkt."
Stemming
De beslissing wordt goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
25) TOEVOEGING VAN ARTIKEL 39 VAN DE STATUTEN
De Algemene Vergadering beslist een artikel 39 in de statuten in te voegen dat zal
luiden als volgt:
"Artikel 39.
De road van bestuur legt aan de jaarvergadering, die telkens p/aatsvindt in de loop van
het eerste werkingsjaar no hetjaar waarin verkiezingen voor de algehele hernieuwing
van de gemeenteraden warden georganiseerd, een evaluatierapport voor over de
werking van de vereniging. Dot rapport bevat een nieuw ondernemingsplan voor de
komende zes jaar of een gemotiveerd voorstel om het samenwerkingsverband te
beeindigen met inachtneming van de statutair bepaalde rech ten van de deelnemers.
De eerste evaluatieperiode kan korter zijn don zes jaar, gelet op de datum van

oprich ting.
Alle deelnemers ontvangen dot rapport uiterlijk zes weken voor de datum van de
joarvergadering en bepalen het mandaat van hun vertegenwoordiger."
Stemming
wordt
goedgekeurd
met eenparigheid van stemmen.
De beslissing
26) BENOEMING BESTUURDERS
De Algemene Vergadering beslist de volgende bestuurders als lid van het
bestuursorgaan aan te duiden:
Voor de gemeente Bocholt burgemeester Stijn Van Baelen
Voor de stad Bree burgemeester Lie sbeth Vander Auwera
Voor de stad Hamont-Achel burgemeester Rik Rijcken
Voor de gemeente Hechtel-Eksel burgemeester Jan Dalemans
Voor de stad Lommel burgemeester Bob Nijs en schepen Nancy Bleys
Voor de gemeente Oudsbergen schepen Benny Spreeuwers en schepen use
-

-

-

-
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Weve rs
Voor de stad Peer schepen Sigrid Cornelissen
Voor de gemeente Pelt burgemeester Frank Smeets en schepen Raf Drieskens
De vergadering stelt vast dat de raad van bestuur van 6 december 2019 heeft beslist
am aan te duiden als:
Voorzitter: Frank Smeets
Secretaris: Jan Dalemans
Stemming
De beslissing wordt goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
27) MACHTIGING BESTUURSORGAAN
De Algemene Vergadering geeft alle machten aan het bestuursorgaan am de genomen
-

-

-

-

beslissingen uit te voeren.

Stemming
De beslissing wordt goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
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28) COORDINATIE VAN DE STATUTEN
De Algemene Vergadering verklaart ermee akkoord te gaan dat de coördinatie van de
statuten desgevallend wordt opgesteld en ondertekend door ondergetekende notaris.
Stemming
De beslissing wordt goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

KOSTEN.

De voorzitter deelt mede dat het bedrag van de kosten, uitgaven, vergeldingen en
lasten onder welke vorm ook, die voor rekening van de vereniging komen hoofdens
huidige statute nwijziging belopen op ongeveer duizend tweehonderdvijfenzeventig
euro tweeenvijftig cent (€ 1.275,52).
ID E N TITE ITS VER K LARING
Ondertekenende minuuthoudende notaris bevestigt dat de naam, voornamen,
geboortedatum en —plaats en de woonplaats van de partijen-natuurlijke personen
overeenstemmen met de gegevens opgenomen in:
hetzij het rijksregister
hetzij hun identiteitskaart
hetzij hun trouwboekje
hetzij paspoorten of andere door bestuurlijke overheden afgeleverde
ide n t i te its b ew ij zen.
-

-

-

-

RECHT OP GESCHRIFTEN

Recht van vijfennegentig euro (€ 95,00) betaald op aangifte door notaris Dirk Seresia
te Pelt.

SLUITNG VAN DE VERGADERING.

De voorzitter verklaart dat vervolgens alle punten op de agenda afgehandeld werden
en verklaart de vergadering voor geheven.

FISCALE VERKLARING

Negende en
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Partijen verzoeken de Vlaamse Belastingdienst om een kosteloze registratie van deze
akte ingevolge de toepassing van artikel 2.9.6.0.2.8° VCF.
SLOWER KLAR IN GE N
1. De comparanten erkennen ieder een ontwerp van onderhavige akte ontvangen te
hebben minstens vijf werkdagen voor het verlijden van deze akte. Het ontwerp
werd door ondergetekende notaris verzonden op 7 februari 2020.
2. Onderhavige akte werd integraal voorgelezen voor wat betreft de vermeldingen
vervat in artikel 12 alinea 1 en 2 van de Organieke Wet op het Notariaat, evenals
de wijzigingen die werden aangebracht aan het vooraf meegedeelde ontwerp van
de akte.
3. De gehele akte werd door mij, Notaris, ten behoeve van de comparanten
toegelicht.

WAARVAN PROCES-VERBAAL.

Opgesteld te Pelt, op datum als voormeld.
En na vervulling van alles wat hierboven staat, hebben de comparanten, desgevallend
vertegenwoordigd als vermeld, samen met mij, Notaris, getekend.

---------------

