NIEUWE STATUTEN

AQUAFLANDERS VZW
TITEL I. - Naam, zetel, doel, duur
Artikel 1.
FLANDERS
VZW.
De vereniging wordt genoemd: AQUA
Artikel 2.
De zetel van de vereniging is gevestigd in de agglomeratie 2018 Antwerpen, Desguinlei 250,
gerechtelijk arrondissement: Antwerpen.
Artikel 3.
§1
AQUAFLANDERS VZW is de koepel van de Vlaamse drink- en afvalwaterbedrijven met een
openbare opdracht, zoals te duiden binnen de globale context van het integrale waterbeheer. Hij
biedt aan de sector een overlegplatform aan dat fungeert als gesprekspartner voor de overheid
en het publiek, dat de professionele vertegenwoordiging organiseert en dat sectorspecifiek
onderzoek initieert, en dit telkens in alle materies van de waterketen, waarin de leden actief zijn.
§2

De vereniging heeft tot doel:
1. het voorbereiden van gemeenschappelijke standpunten namens haar leden ten aanzien van
initiatieven door de Vlaamse en nationale en internationale overheden;
2. het voorbereiden van gemeenschappelijke standpunten namens haar leden naar externe of
overkoepelende organisaties, op gewestelijk, nationaal en internationaal vlak;
3. het organiseren van de professionele vertegenwoordiging in beroepsorganisaties op
federaal en internationaal niveau;
4. het opnemen en uitvoeren van gemeenschappelijke taken in het kader van de door de
Overheid opgelegde taken, dienstverplichtingen en/of afgesproken efficiëntieverbeteringen;
5. het stimuleren van uitwisseling op het technisch-wetenschappelijke vlak binnen de sector;
6. de verdere uitbouw en versterking van de professionele knowhow bij haar leden;
7. het samenwerken met andere instellingen in binnen- en buitenland met het oog op de
realisatie van de doelstellingen;
8. het valoriseren van binnen AQUAFLANDERS VZW aanwezige kennis door het verlenen van
advies en consultancy inzake specifieke aspecten van de watervoorziening,
afvalwaterzuivering en het afvalwatertransport;
9. het initiëren en/of uitvoeren van beleidsondersteunend onderzoek met betrekking tot alle
aspecten van het waterbeheer, de (afval)watervoorziening en de (afval)waterzuivering.

§3

De vereniging kan alle initiatieven en activiteiten ontwikkelen die direct of indirect verband
houden met deze doelstellingen.

Artikel 4.
De vereniging is opgericht voor onbepaalde duur. Zij kan te allen tijde ontbonden worden.

TITEL II. - Leden, aanneming, ontslag, verplichtingen
Artikel 5.
De vereniging telt “effectieve” en “toegetreden” leden.
§1
Effectief lid: kunnen “effectief” lid worden van de vereniging: alle publiekrechtelijke bedrijven
privaatrechtelijke bedrijven met een openbare opdracht, gemeenten of groeperingen van
voorgaande, die de (drink)watervoorziening en/of de sanering tot doel hebben en actief zijn in
het Vlaamse Gewest. Het aantal “effectieve” leden is onbeperkt, maar moet ten minste drie
bedragen.
§2

Toegetreden lid: kunnen "toegetreden" lid worden van de vereniging: andere dan onder §1
bedoelde instellingen van de Belgische Staat, de Vlaamse Gemeenschap, het Vlaamse Gewest
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en verenigingen, die de belangen van gemeenten beschermen en samenwerking ervan
bevorderen.
Artikel 6.
Het verzoek om lidmaatschap moet schriftelijk gericht worden aan de voorzitter van de raad van
bestuur. Dat verzoek sluit automatisch in dat de aanvrager instemt met het doel en met de statuten
van de vereniging, inclusief haar huishoudelijke reglementen. De beslissing tot aanvaarding van een
lid wordt door de raad van bestuur genomen bij tweederden meerderheid van de geldig uitgebrachte
stemmen.
Artikel 7.
§1
De effectieve leden verbinden er zich toe jaarlijks een bijdrage te betalen, vastgelegd door de
raad van bestuur. De maximum bijdrage per lid wordt vastgelegd op 150 000 EURO. Met
betrekking tot artikel 9 wordt de grootte van een bijdrage-eenheid bepaald door de raad van
bestuur.
§2

De effectieve leden betalen vóór 1 januari van het boekjaar een voorschot op hun bijdrage gelijk
aan 50 procent van het in het jaar voorafgaand aan het boekjaar verschuldigde bedrag. Het
saldo wordt vereffend binnen de drie maanden volgend op de algemene vergadering.

Artikel 8.
§1
Elk lid kan te allen tijde uit de vereniging treden. Het ontslag moet bij aangetekende brief aan de
voorzitter van de raad van bestuur betekend worden. Het gaat in bij de aanvang van het
volgende kalenderjaar, indien het volle zes maanden vóór die datum wordt ingediend. Indien het
ontslag niet vóór de aangegeven termijn is ingediend, gaat het in bij de aanvang van het
daaropvolgend kalenderjaar.
Het ontslagnemend lid blijft tot het einde van de periode van het lopende lidmaatschap ertoe
gehouden al de verplichtingen opgelegd door de statuten van de vereniging na te leven. Door
het uittreden verzaakt het lid aan zijn aanspraak op mogelijke rechten, verworven in het kader
van zijn vroegere deelname aan de vereniging.
§2

De uitsluiting van een lid gebeurt op voorstel van de raad van bestuur door de algemene
vergadering en met tweederden meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen. De
aangevoerde bezwaren die een uitsluiting motiveren zullen bij aangetekend schrijven en
voorafgaandelijk aan het betrokken lid door de voorzitter worden meegedeeld. Het betrokken lid
krijgt de mogelijkheid zijn verweer te doen en krijgt daarenboven de kans op de vergadering, die
de uitsluiting op haar agenda draagt, zijn tegenargumenten uiteen te zetten. Het betrokken lid is
niet stemgerechtigd bij de behandeling van het punt van de uitsluiting.
In geen geval kan het uittredend of uitgesloten lid mededeling of afschrift van rekeningen,
verzegeling van de goederen van de vereniging of het opmaken van een inventaris eisen. Het
kan geen aanspraak maken op het maatschappelijk vermogen en geen terugbetaling van
bijdragen eisen.

TITEL III. - Algemene vergadering
Artikel 9.
§1 De algemene vergadering wordt gevormd door de vertegenwoordigers van de effectieve en de
toegetreden leden. Elk lid moet schriftelijk en met vermelding van het aantal stemmen, zijn
vertegenwoordiger of vertegenwoordigers aanduiden vóór de aanvang van de vergadering. Het
aantal vertegenwoordigers bedraagt maximum twee, waarvan één stemgerechtigd. Toegetreden
leden hebben geen stemrecht.
Elk lid kan zich op de vergadering laten vertegenwoordigen door een ander lid voorzien van een
schriftelijke volmacht. Geen vertegenwoordiger mag echter beschikken over meer dan één
volmacht. Een niet stemgerechtigde vertegenwoordiger van een lid kan niet worden
gevolmachtigd door een ander lid.
Ieder effectief lid beschikt over één stem, behalve voor de goedkeuring van de begroting en de
rekeningen, en voor beslissingen over alle aangelegenheden die voor de vereniging financiële
gevolgen meebrengen. In deze gevallen beschikt ieder effectief lid over zoveel stemmen als dat
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lid bijdrage-eenheden betaalt. Geen enkel lid mag echter meer dan één derde van het totale
aantal stemmen hebben.
§2

De algemene vergadering is bevoegd voor de statutenwijziging, de benoeming, de afzetting en
de akteneming van het ontslag van de bestuurders en hun plaatsvervangers, de goedkeuring
van de begroting en rekeningen, de vrijwillige ontbinding van de vereniging en de uitsluiting van
leden van de vereniging, de benoeming en afzetting van de rekeningtoezichthouders, de kwijting
aan bestuurders en rekeningtoezichthouders, de omzetting van de vereniging in een
vennootschap met sociaal oogmerk.

Artikel 10.
§1
De algemene vergadering wordt bijeengeroepen door de raad van bestuur telkens als het doel
of het belang van de vereniging zulks vereist. Zij moet ten minste eenmaal per jaar vóór het
einde van de maand juni worden samengeroepen voor de goedkeuring van het beleid van de
bestuurders, van de rekeningen en van de begroting.
§2

De raad van bestuur is bovendien verplicht binnen de maand tot de oproeping van de algemene
vergadering over te gaan wanneer ten minste één vijfde der effectieve leden erom verzoekt, of
wanneer een lid erom verzoekt in het geval van artikel 16 §2 van onderhavige statuten. De
leden moeten worden opgeroepen ten minste acht dagen vóór de vergadering. De oproeping
geschiedt bij aangetekende brief. De uitnodiging vermeldt naast dag, uur en plaats ook de
agenda van de vergadering. De oproepingen worden ondertekend door de voorzitter of, bij
afwezigheid, door de ondervoorzitter.

Artikel 11.
§1
De vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur en, bij diens
afwezigheid, door de ondervoorzitter, en bij diens afwezigheid door de oudste bestuurder. De
voorzitter van de algemene vergadering duidt een secretaris aan en twee stemopnemers. De
agenda wordt vastgesteld door de raad van bestuur.
§2

Op de agenda wordt eveneens opgenomen, elk voorstel dat gedaan wordt door tenminste twee
van de effectieve leden, voorkomend in het ledenregister van het vorige dienstjaar Dit voorstel
moet uiterlijk drie dagen vóór de vergadering van de raad van bestuur, waarop de agenda van
de algemene vergadering wordt vastgelegd, aan de voorzitter worden toegezonden.

Artikel 12.
§1
De algemene vergadering is, tenzij anders bepaald, geldig samengesteld welk ook het aantal
aanwezige of vertegenwoordigde leden is.
§2

De beslissingen worden, tenzij anders bepaald, genomen bij gewone meerderheid van de
geldig uitgebrachte stemmen. Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.
De tweederden meerderheid is vereist voor de wijziging van de statuten. De algemene
vergadering kan de statuten niet wijzigen, indien deze wijziging niet op de agenda staat en
indien niet twee derde van de leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Is er aan de laatste
voorwaarde niet voldaan, dan kan een tweede vergadering opgeroepen worden, ten vroegste
vijftien dagen na de eerste algemene vergadering. Deze kan geldig beraadslagen, welk ook het
getal van de aanwezigen is. De viervijfden meerderheid van de stemmen van de aanwezige of
vertegenwoordigde leden is vereist voor de wijziging van de missie of van de doelstellingen van
de vereniging en voor de ontbinding van de vereniging.

Artikel 13.
De notulen van de algemene vergadering worden opgenomen in een bijzonder register dat op de zetel
van de vereniging wordt bijgehouden. Het wordt ondertekend door de voorzitter en de secretaris van
de vergadering en door de leden die zulks wensen.
Afschriften en uittreksels worden door de voorzitter en de secretaris van de raad van bestuur
ondertekend. De leden en derden kunnen op hun kosten en zonder verplaatsing inzage en/of afschrift
van de notulen vragen, onverminderd de door de wet voorziene publiciteit.
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TITEL IV. - Bestuur, raad van bestuur, dagelijks beheer
Artikel 14.
§1
De vereniging wordt bestuurd door de raad van bestuur, samengesteld uit vertegenwoordigers
van tenminste drie effectieve leden. De leden van de raad van bestuur worden benoemd door
de algemene vergadering, op voorstel van de effectieve leden van de vereniging en zijn te allen
tijde door deze afzetbaar.
§2

Het mandaat van lid van de raad van bestuur wordt voorbehouden aan de voorzitters of de
leden van de raden van bestuur van de effectieve en toegetreden leden, of aan elke andere
persoon die hiertoe uitdrukkelijk door het betrokken effectieve of toegetreden lid van de
vereniging wordt gemachtigd.

§3

De leden van de raad van bestuur kunnen zich door experten laten bijstaan. Zij hebben een
raadgevende stem.

Artikel 15.
§1
Ieder effectief lid heeft recht op tenminste één mandaat in de raad van bestuur, behalve de
individuele gemeenten, die toetreden conform artikel 5 §1.
De individuele gemeenten en/of steden, die conform artikel 5 toetreden tot de vereniging,
hebben als groep recht op tenminste één mandaat in de raad van bestuur. Zodra tenminste 10
gemeenten toetreden, wordt één bijkomend mandaat toegekend. Voor elke groep van 10
bijkomende gemeenten/steden wordt één bijkomend mandaat toegekend.
Daarnaast kunnen de effectieve leden, niet individuele gemeenten, nog maximum vijf mandaten
invullen.
Geen enkel lid van de raad van bestuur, niet gemeente of stad, kan meer dan twee mandaten
opnemen. Geen enkel lid, wel gemeente of stad, kan meer dan één mandaat opnemen.
§2

Elk toegetreden lid mag één waarnemer met raadgevende stem afvaardigen in de raad van
bestuur.

Artikel 16.
§1
Het mandaat van bestuurder en zijn plaatsvervanger wordt toegewezen voor een periode van
zes jaar. Het mandaat kan voortijdig eindigen door overlijden, door herroeping door het lid dat
de bestuurder heeft voorgesteld, ontslag te richten aan de voorzitter of afzetting door de
algemene vergadering. De bestuurders en hun plaatsvervangers worden niet vergoed.
§2

De raad van bestuur kan de algemene vergadering oproepen voor het aanduiden van een
nieuwe bestuurder voor de invulling van de ontstane vacature, indien het betrokken lid van de
raad van bestuur erom verzoekt. De bestuurders, aangesteld door de algemene vergadering ter
invulling van de vacature in de raad van bestuur, beëindigen slechts het vrijgekomen mandaat.

§3

De uittredende bestuurders zijn herkiesbaar.

Artikel 17.
§1
De raad van bestuur kiest om de zes jaar in de eerste zitting na de algemene vergadering een
voorzitter, een ondervoorzitter en een secretaris uit haar gemandateerden, vertegenwoordigers
van de effectieve leden. Bij vroegtijdige beëindiging van deze mandaten van zes jaren door
overlijden, ontslag te richten aan de voorzitter of afzetting, worden respectievelijk een nieuwe
voorzitter, ondervoorzitter of secretaris door de raad van bestuur aangeduid ter voleindiging van
dit (deze) mandaat (en). Als de voorzitter een gemandateerde is van een lid dat enkel actief is
wat betreft ofwel de drinkwatervoorziening ofwel de sanering, dan dient de ondervoorzitter
gemandateerde te zijn van een lid dat minstens ook de andere activiteit uitvoert.
§2

De raad van bestuur vergadert op bijeenroeping van de voorzitter of van twee bestuurders.
De vergaderingen worden voorgezeten door de voorzitter en bij diens afwezigheid door de
ondervoorzitter en bij diens afwezigheid door de oudste bestuurder..

§3

De raad van bestuur oefent zijn bevoegdheden als college uit.
Om geldig te beslissen moeten ten minste de helft van de bestuurders van de raad aanwezig
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zijn. De beslissingen worden bij gewone meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen
genomen, behalve voor de opmaak van de begroting en van de rekeningen, en voor
beslissingen over alle aangelegenheden die financiële of beleidsmatige gevolgen voor de leden
kunnen meebrengen. In die gevallen is een tweederde meerderheid vereist. Bij staking van
stemmen voor beslissingen die bij gewone meerderheid worden getroffen, is de stem van de
voorzitter beslissend.
§4

Elke bestuurder mag zich laten vertegenwoordigen door een bestuurder namens een ander
effectief lid, aan wie hij een schriftelijke volmacht verleent om namens hem te stemmen. Geen
bestuurder mag echter beschikken over meer dan één volmacht.

§5

De notulen worden gehouden in een daartoe bestemd register en ondertekend door de
voorzitter en de secretaris van de vergadering en door de bestuurders aanwezig op de
vergadering waarop deze notulen worden goedgekeurd.
Uittreksel en afschriften worden ondertekend door de voorzitter van de raad en de secretaris of
door twee bestuurders.

Artikel 18.
§1
Onverminderd de beschikkingen van de wetgeving op de controle van de instellingen van
openbaar nut, waaraan bepaalde leden kunnen onderworpen zijn, en binnen de perken van de
beschikkingen van de wet van 27 juni 1921, met inbegrip van de latere wetwijzigingen, en van
onderhavige statuten, is de raad van bestuur onbeperkt bevoegd om de vereniging te besturen
en te beheren.
Hij bezit alle bevoegdheden die niet aan de algemene vergadering zijn voorbehouden. Hij
vertegenwoordigt, op last en benaarstiging van zijn voorzitter en secretaris of bestuurder, de
vereniging bij gerechtelijke en buitengerechtelijke handelingen. Hij is gemachtigd tot het
uitvaardigen van de nodige huishoudelijke reglementen.
De raad van bestuur benoemt en ontslaat de leden van het personeel en bepaalt hun statuut.
§2

De raad van bestuur delegeert een deel van zijn bevoegdheden aan het directiecomité,
inzonderheid alle handelingen in uitvoering van de goedgekeurde begroting en
jaarprogramma’s, met inbegrip van alle overleg op het ambtelijke vlak.

Artikel 19.
§1
Het directiecomité is samengesteld uit de vertegenwoordigers van de effectieve leden, die over
een mandaat beschikken in de raad van bestuur. De vertegenwoordigers worden benoemd door
de raad van bestuur en zijn te allen tijde door hem afzetbaar. Ieder effectief lid heeft, mits te
voldoen aan het voorgaande recht op evenveel mandaten en plaatsvervangers in het
directiecomité, als in de raad van bestuur. Het betreffende effectieve lid kan nochtans het
mandaat ter beschikking stellen van een ander effectief lid. Geen enkel lid, niet gemeente of
stad, kan nochtans meer dan twee mandaten opnemen. Geen enkel lid, wel gemeente of stad,
kan meer dan één mandaat opnemen.
§2

Binnen de vereniging kunnen werkgroepen gevormd worden, die desgevallend per
deelactitiviteit in de waterketen georganiseerd worden. De integrale waterketenbenadering blijft
echter verzekerd via de tussenkomst van het directiecomité en de raad van bestuur. Het
directiecomité duidt de voorzitters van de werkgroepen aan. Het legt de bevoegdheden vast van
de werkgroepen en van de voorzitters van de werkgroepen.

§3

Het mandaat van lid van directiecomité en zijn plaatsvervanger worden door de raad van
bestuur in de eerste zitting na de algemene vergadering toegewezen voor een periode van zes
jaar. Het mandaat kan voortijdig eindigen door zijn overlijden, door herroeping door het lid dat
hem heeft voorgesteld, zijn ontslag te richten aan de voorzitter of door afzetting door de raad
van bestuur. Deze mandaten worden niet vergoed.
Bij vroegtijdige beëindiging van een mandaat van zes jaren door overlijden, ontslag of afzetting,
wordt een nieuwe vertegenwoordiger aangeduid ter voleindiging van dit (deze) mandaat(en), op
voordracht van het betrokken lid. Het lidmaatschap van het directiecomité is niet verenigbaar
met dit van de raad van bestuur.
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§4

De uittredende leden van het directiecomité zijn herkiesbaar.

§5

Het directiecomité kiest iedere drie jaren in de eerste zitting na de algemene vergadering een
voorzitter en een ondervoorzitter. Iedere persoon mag tweemaal aansluitend in ieder van deze
functies herkozen worden. De voorzitter en de ondervoorzitter nemen in de hoedanigheid van
experts met raadgevende stem deel aan de beraadslagingen van de raad van bestuur met
raadgevende stem.

§6

Het directiecomité vergadert op bijeenroeping van de voorzitter of van twee leden. De
vergaderingen worden voorgezeten door de voorzitter en bij diens afwezigheid door de
ondervoorzitter, en bij diens afwezigheid door het oudste lid van het directiecomité.
Om geldig te beslissen moet ten minste de helft van de gewone leden van het directiecomité
aanwezig zijn. De beslissingen worden bij gewone meerderheid van de geldig uitgebrachte
stemmen genomen, behalve voor de opmaak van de ontwerpbegroting en van de rekeningen,
en voor beslissingen over alle aangelegenheden die financiële of beleidsmatige gevolgen voor
de leden kunnen meebrengen. In die gevallen is een tweederde meerderheid vereist. Bij staking
van stemmen voor beslissingen die bij gewone meerderheid worden getroffen, is de stem van de
voorzitter beslissend.
In het directiecomité beschikt elk lid over één stem. Aangelegenheden, die de individuele leden
of de vereniging binden, of die een belangrijke financiële impact hebben op de leden of de
vereniging worden steeds ter beslissing voorgelegd aan de raad van bestuur. De begrippen
“belangrijke financiële impact” of “binden van de vereniging” worden desgevallend vastgelegd in
het huishoudelijk reglement.

§7

Elk lid van het directiecomité mag zich laten vertegenwoordigen door een lid van het
directiecomité namens een ander lid van de vereniging, aan wie hij een schriftelijke volmacht
verleent om namens hem te stemmen. Geen lid van het directiecomité mag echter beschikken
over meer dan één volmacht.

Artikel 20.
§1
De raad van bestuur kan een coördinator aanstellen, belast met de dagelijkse leiding en de
coördinatie van de werking van de vereniging. De coördinator zetelt in het directiecomité, als
expert met raadgevende stem. Het directiecomité bepaalt de inhoud van de dagelijkse leiding
en coördinatie.
De coördinator kan ontslag indienen bij de voorzitter van de raad van bestuur. Tevens kan hij bij
tweederde meerderheid afgezet worden door de Raad van Bestuur.
De coördinator zetelt tevens in de raad van bestuur als expert met raadgevende stem.
§2

De raad van bestuur legt de modaliteiten inzake de algemene dagelijkse leiding van de
vereniging vast.

Artikel 21.
De vereniging wordt gebonden door de gezamenlijke handtekeningen van de voorzitter van de raad
van bestuur en deze van de secretaris of een andere bestuurder, behalve wanneer de handelingen
betreft in uitvoering van de goedgekeurde begroting en jaarprogramma’s, waarvoor een bijzondere
delegatie geldt aan de voorzitter en ondervoorzitter van het directiecomité. In het geval van de raad
van bestuur moeten de voorzitter en de leden van de raad van bestuur daartoe ten aanzien van
derden geen bewijs leveren van enige beraadslaging, beslissing of machtiging, behoudens omtrent
die handelingen waartoe de machtiging van de algemene vergadering is vereist. In het geval van het
directiecomité moet de voorzitter en ondervoorzitter bewijs leveren van beraadslaging, beslissing of
machtiging indien de raad van bestuur hierom verzoekt.
De raad van bestuur en het directiecomité kunnen elk binnen hun bevoegdheden steeds een
bijzondere delegatie of machtiging verlenen.

TITEL V. - Begrotingen, rekeningen
Artikel 22.
Het boekjaar loopt van 1 januari tot 31 december.
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Jaarlijks wordt per 31 december door de raad van bestuur overgegaan tot de afsluiting van de
rekeningen, het opmaken van de balans en van de inventaris. Deze gegevens worden samen met de
begroting voor het volgende jaar ter goedkeuring voorgelegd aan de algemene vergadering met het
oog op het verlenen van kwijting aan de leden van de raad van bestuur. Het batig saldo wordt bij het
vermogen van de vereniging gevoegd en kan onder geen beding aan de leden worden uitgekeerd.
Artikel 23.
Er wordt een college van rekeningtoezichthouders opgericht, bestaande uit minstens drie personen,
jaarlijks bij de verkiezing aan te stellen door de algemene vergadering. De uittredende leden zijn
steeds herkiesbaar. Hun functie wordt niet vergoed.
De rekeningen dienen voor toezicht aan dit college medegedeeld te worden alvorens voorgelegd te
worden aan de algemene vergadering. Dit college krijgt mededeling van alle bescheiden en
inlichtingen die het nodig acht.
De jaarlijkse rekeningen worden ter griffie van de burgerlijke rechtbank van de plaats waar de
vereniging is gevestigd neergelegd.

TITEL VI. - Ontbinding en vereffening
Artikel 24.
De vereniging wordt niet ontbonden door het wegvallen of het ontslag van één of meer leden voor
zover geen afbreuk wordt gedaan aan de beschikkingen van artikel 5§ 1.
De vereniging kan ontbonden worden door de beslissing van de algemene vergadering,
overeenkomstig de bepalingen van artikel 12 van onderhavige statuten. Zij kan ook ontbonden worden
door een gerechtelijke beslissing. In geval van ontbinding, hoe dan ook, benoemt de algemene
vergadering of zo deze in gebreke blijft de rechtbank, één of meer vereffenaars, bepaalt hun
bevoegdheid en de wijze van vereffening van de lasten en baten.
Artikel 25.
In geval van ontbinding zal na aanzuivering van het passief, de bestemming der goederen worden
bepaald door de algemene vergadering. Het netto actief kan worden overgedragen aan een
vereniging met inhoudelijk gelijkaardige doelstellingen.
Artikel 26.
Deze nieuwe statuten en naamswijziging tot AquaFlanders vzw gaan in op 1 januari 2012. Tot dan zijn de
bestaande statuten van Samenwerking Vlaams Water geldig.
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Voor eensluidend afschrift
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