Statuten van de projectvereniging

Artikel 1:

Het project:
Door de gemeenten Kapelle-op-den-Bos en Willebroek wordt, overeenkomstig
artikel 13 van het decreet van 6 juli 2001, houdende de Intergemeentelijke
Samenwerking, een projectvereniging opgericht, om de optimalisatie te
verzekeren van de exploitatie van het zwembad, gelegen te 1880 Kapelle-opden-Bos, Marktplein 27. Deze projectvereniging beoogt de inwoners van de
gemeenten Kapelle-op-den-Bos en Willebroek een optimale dienstverlening te
verschaffen, tegen de laagst mogelijke kostprijs.
Deze projectvereniging wordt beheerst door de regelgeving vervat in het
decreet van 6 juli 2001 ( BS 31 oktober 2001 ), inzonderheid wat betreft de
artikelen 13 tot en met 24.
Bij toepassing van artikel 4, § 1 en § 2, 2° van de wet van 24 december 1993
betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming
van werken, leveringen en diensten ( BS 22 januari 1994 ) valt deze
projectvereniging volledig binnen de toepassingssfeer van de reglementering
op de overheidsopdrachten.

Artikel 2:

Naam en zetel:
De projectvereniging draagt de naam “WIKA”. De zetel van deze
projectvereniging bevindt zich te 1880 Kapelle-op-den-Bos, Marktplein 27,
alwaar de gedetailleerde notulen van de raad van bestuur, orgaan van
voormelde rechtspersoon, ter inzage liggen van de bij artikel 18 van voormeld
decreet bedoelde gegadigden.

Artikel 3:

Duurtijd en verlenging:
De projectvereniging wordt initieel opgericht voor een periode van zes jaar.
Deze termijn kan, desgevallend, voor dezelfde of een andere termijn verlengd
worden, voorzover de beslissing daartoe bij unanimiteit, door de beide
participerende gemeenteraden wordt getroffen in de loop van het laatste
kwartaal van het voorlaatste jaar van de initiële looptijd.
Overeenkomstig de modaliteiten vervat in artikel 13, derde lid van het decreet
van 6 juli 2001 kan nadien overgegaan worden tot eventuele verlengingen van
het samenwerkingsverband.

Artikel 4:

Verbintenissen aangegaan door de participanten, alsook door de
opgerichte projectvereniging:
Oprichter twee verbindt er zich toe om het recht van gebruik ( zoals bedoeld in
de artikelen 625 t.e.m. 636 van het burgerlijk wetboek ) op de
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basisinfrastructuur, bestaande uit een zwembad en aanhorigheden, zoals
hierna omstandig omschreven, en zoals aangeduid op de bijgaande plannen
( met uitzondering van de onderdelen, die het voorwerp uitmaken van een
eerder afgesloten concessiecontract ten voordele van de Brouwerij Palm,
geregistreerd op 20 september 2002 te Meise met referte, boek 6/2/20 blad
23, vak 105, kosteloos in te brengen in de in artikel 2 bedoelde
projectvereniging. Een voor eensluidend verklaarde kopie van deze plannen
zal aan deze akte gehecht blijven, en maakt er integraal deel van uit.
Oprichter twee engageert er zich tevens toe om ( bij wijze van
overgangsmaatregel ) de arbeid in te brengen van de statutaire
personeelsleden, behorend tot het specifieke personeelskader, doch enkel
voorzover dit noodzakelijk zou blijken te zijn, binnen het kader van de
vigerende reglementering, en onder voorbehoud van nieuwe potentiële
wedertewerkstellingsmogelijkheden binnen haar
personeelskader. De
projectvereniging vergoedt de ingebrachte arbeid à rato van de reële kostprijs
van de gepresteerde arbeid.
De projectvereniging verbindt er zich toe om, wanneer één van de
deelnemende gemeente haar hierom verzoekt, statutaire personeelsleden van
de participerende gemeente, die zich aldaar vrijwillig in de administratieve
stand “non-activiteit” bevinden (overeenkomstig de bepalingen van het
vigerende administratieve statuut) en die nodig of nuttig kunnen zijn voor de
goede werking van de projectvereniging, binnen de perken van artikel 3, in
dienst te nemen, desgevallend voor de ganse duur van de administratieve
stand “non-activiteit”. In voorkomend geval behoudt betrokkene alle financiële
rechten, die hij zou genoten hebben, wanneer hij of zij niet in voormelde
administratieve stand zou vertoeven. De projectvereniging sluit dan,
overeenkomstig de bepalingen vervat in de wet van 3 juli 1978, een
arbeidsovereenkomst voor bepaalde duur af, met betrokkene, waarin een
remuneratie wordt bedongen, rekening houdend met wat voorafgaat.
Oprichter één verbindt er zich toe om navolgende contractuele
personeelsleden over te dragen aan de projectvereniging, voorzover zij bereid
bevonden worden om een arbeidsovereenkomst te ondertekenen,
overeenkomstig de bepalingen van de wet van 3 juli 1978, met de
projectvereniging “WIKA “.
In casu gaat het om:
Administratie/onthaal:
mevrouw Monique Reyntiens, E. Vanderveldestraat 96 – 2830 WILLEBROEK
Reddingsdienst:
de heer François Eloot, Dr. Fr. De Wachterlaan 8 – 2870 PUURS
de heer Harry De Loose, Hollebeek 27 – 9140 TEMSE
de heer Marc Van Den Bosch, E. Vanderveldestraat 28 – 2830 WILLEBROEK
In functie van de noodwendigheden, of voorzover de hiervoor bepaalde
verbintenissen niet zouden kunnen worden uitgevoerd, gaat de
projectvereniging over, tot de aanwerving van eigen personeelsleden, binnen
het kader van het door de raad van bestuur goedgekeurde personeelskader,
alsook binnen de perken van de bepalingen vervat in het decreet van 6 juli
2001, inzonderheid wat betreft artikel 13.
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De contracterende partijen verbinden er zich wederzijds toe, om, in het kader van
deze projectvereniging, de kosten en opbrengsten, voortvloeiend uit de
realisatie van dit project, op basis van gelijkheid onderling te delen, en
desgevallend ten laste te nemen.
De deelnemende gemeenten verbinden er zich toe om jaarlijks de nodige
begrotingskredieten te voorzien, die moeten toelaten om, via dotaties, de
personeels- en werkingskosten van de projectvereniging te dekken. Deze
kosten worden door de oprichtende gemeentebesturen ten laste genomen, op
basis van gelijkheid (50/50 verhouding). Binnen de perken van de jaarlijks
goedgekeurde kredieten
( die worden vastgesteld op grond van de
begrotingsramingen van de projectvereniging, zoals opgesteld door de raad
van bestuur ), en in functie van de concrete noodwendigheden, worden deze
toelagen geordonnanceerd en gemandateerd door de geëigende organen, op
eenvoudige vraag daartoe, uitgaande van de raad van bestuur. De
gemeenteontvanger betaalt op zicht van de terzake regelmatig afgeleverde
betalingsbevelen, met als louter verantwoordingsstuk, de eenvoudige
aanvraag van de raad van bestuur.
Inzake de hierna in artikel 5.2 bedoelde investeringen verbinden de deelnemende
gemeenten er zich toe om, overeenkomstig de bepalingen vervat in het KB
van 2 augustus 1990, houdende het algemeen reglement op de gemeentelijke
comptabiliteit onverwijld de nodige begrotingskredieten te voorzien, om via
buitengewone toelagen, afschrijfbaar over maximaal tien jaar, doch alleszins
beperkt tot de reglementair voorziene afschrijvingsduur van de gedane
investering, de financiering ervan te kunnen doen. Binnen de perken van de
terzake
goedgekeurde
speciale
begrotingskredieten,
betaalt
de
gemeenteontvanger
bedoelde
buitengewone
toelagen
aan
de
projectvereniging,
op zicht van de terzake regelmatig afgeleverde
betalingsbevelen, vergezeld van de, namens de raad van bestuur
ondertekende bestelling, hetzij de door diens medecontractant ( aannemer,
leverancier of dienstverrichter ) afgeleverde factuur, die namens de raad van
bestuur wordt “juist bevonden en aanvaard”.
De projectvereniging verbindt er zich nadrukkelijk toe om alle bestaande contracten
m.b.t. de exploitatie van het zwembad over te nemen. Ook indien deze
contracten het voorwerp uitmaken van een nieuwe onderhandeling ingevolge
een wijziging van het voorwerp van de overeenkomst (nieuw zwembad i.p.v.
oude infrastructuur) treedt de projectvereniging, voor de duur waarvoor zij is
opgericht in de rechten en plichten terzake van de gemeente Kapelle-op-denBos.
Inzonderheid gaat het om de hierna vermelde contracten :
Rentokil, Hoofdrioolstraat 37 te 1070 BRUSSEL
(jaarlijks opzegbaar – startdatum 15/06/1984)
Axima services nv, Koning Albert II laan 30 bus 28 te 1000 BRUSSEL
(einddatum 21/12/2015)
Sicli nv, Merlostraat 1 te 1180 BRUSSEL
(jaarlijks opzegbaar – startdatum 01/10/1986)
Nilfisk advance nv, Steenweg op Bergen 1425 te 1070 BRUSSEL
(jaarlijks opzegbaar – startdatum 26/09/1995)
Quality Clean nv, Grote Baan 41 te 3150 HAACHT
(einddatum 31/12/2003)
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De projectvereniging verbindt er zich ook nadrukkelijk toe om de intrestlasten van de
leningen m.b.t. de sanering van het voormalige gemeentelijke zwembad
(zowel wat betreft erelonen als investeringen) ten laste te nemen. Deze
intrestlasten maken integraal deel uit van de werkingskosten van de
projectvereniging.
Oprichter twee maakt aan de projectvereniging periodiek een gedetailleerde
afrekening van de terzake door haar te betalen intrestlasten (met
verantwoordingsstukken) over. De projectvereniging machtigt de gemeente
KAPELLE-OP-DEN-BOS om desgevallend voormelde intrestlasten in te
houden op de te betalen toelagen.
De projectvereniging verbindt er zich ook nadrukkelijk toe de infrastructuur, waarvan
het gebruiksrecht kosteloos wordt ingebracht in het samenwerkingsverband,
te laten verzekeren tegen brand, en dit als “huurdersrisico”.
Artikel 5:

Raad van Bestuur:
5.1

Samenstelling :
Bij toepassing van artikel 16 van het decreet van 6 juli 2001 wordt
overgegaan tot de oprichting van een raad van bestuur die bestaat uit
twaalf ( 12 ) leden.
Elke deelnemende
bestuursmandaten.

gemeente

heeft

recht

op

zes

(

6

)

Bij de samenstelling van de raad van bestuur wordt rekening gehouden
met de onverenigbaarheden voorzien in de artikelen 48 en 51 van het
decreet van 6 juli 2001.
De aldus aangeduide raadsleden hebben hetzij een beslissende stem,
hetzij een raadgevende stem, overeenkomstig de bepalingen vervat in
artikel 16 van voormeld decreet.
Binnen de raad van bestuur wordt tijdens de eerste jaarlijkse
vergadering een voorzitter gekozen bij consensus. Dit voorzitterschap
roteert jaarlijks tussen de deelnemende gemeenten.
Bij het vervullen van deze taak kan de raad van bestuur zich laten
bijstaan door technici.
De werkingsmodaliteiten van de raad van bestuur worden vastgesteld
in het huishoudelijk reglement, dat bij deze statuten wordt gevoegd,
doch dat gewijzigd kan worden bij eenvoudige beslissing van de raad
van bestuur.
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5.2

Bevoegdheden :
Bij toepassing van artikel 16, 4e lid van het decreet van 6 juli 2001
wordt de raad van bestuur exclusief bevoegd verklaard inzake
navolgende aangelegenheden:

•

de gunning van overheidsopdrachten inzake “investeringen”
(werken, leveringen en diensten ) voorzover de beslissing m.b.t. de
wijze van gunnen, alsook de voorwaarden ervan, en bevattende een
raming van de te gunnen overheidsopdracht, voorafgaandelijk aan de
gemeenteraden, van de deelnemende gemeenten werd voorgelegd,
voor goedkeuring. Onder het begrip “investering” dient begrepen te
worden, elke uitgave, van méér dan 5500 EUR (exclusief BTW ) die
ertoe strekt om het vermogen ingebracht in de projectvereniging te
doen aangroeien ( in die zin dat het onroerend patrimonium in waarde
toeneemt door de ingreep ) ofwel het roerend vermogen uit te breiden
met goederen, waarvan de normale gebruiksduur zich uitstrekt over
een periode van langer dan één jaar. Met het oog op de
waardebepaling ( 5.500 EUR, exclusief BTW ) dient men de totale
waarde van de globale geplande aanschaf of opdracht van werken en/
of diensten in acht te nemen, en mag de opdracht niet gesplitst worden
om voornoemd grensbedrag te ontwijken. Indien de raad van bestuur,
tijdens de gunningsprocedure vaststelt dat het ramingsbedrag met
méér dan 10 % overschreden wordt, dient hij, het dossier opnieuw
aan de beide gemeenteraden, voor goedkeuring voor te leggen.

•

de vaststelling van de gunningsvoorwaarden en gunningswijze van
overheidsopdrachten inzake dagelijks bestuur. Onder dagelijks bestuur
wordt dan begrepen, alles wat kan omschreven worden als de ‘normale
dagelijkse werking van de entiteit’. Voorzover een geplande activiteit of
transactie niet kan beschouwd worden als behorend tot het “dagelijks
bestuur”, kan deze bevoegdheid slechts uitgeoefend worden na
goedkeuring van de gunningsvoorwaarden en gunningswijze door de
beide gemeenteraden van de deelnemende gemeenten.

•

De benoeming van de accountant bedoeld in artikel 16, lid 7 van het
decreet van 6 juli 2001.

•

de formele vaststelling van het personeelskader van de
projectvereniging, nadat de goedkeuring ervan, door de beide
participerende gemeenten werd verworven.

•

de vaststelling van de openingsuren voor het publiek.

•

de vaststelling van de voorwaarden inzake de contracten betreffende
weekend – en vakantiejobs door contractuelen, alsmede hun concrete
aanwerving. In voorkomend geval staat de projectvereniging in voor
alle sociaal- en fiscaalrechtelijke verplichtingen terzake, alsmede voor
de concrete uitbetaling van betrokkenen.
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•

de vaststelling van de tarieven voor het publiek, de scholen en de
watergebonden sportverenigingen.

•

de vaststelling van de algemene voorwaarden van de schriftelijke
overeenkomsten, af te sluiten met de diverse schooldirecties en met de
diverse watergebonden verenigingen.

•

de vaststelling, op voorstel van de zwembadbeheerder, van het
reglement van inwendige orde van het zwembad.

•

de wijzigingen, bij eenvoudige beslissing bij toepassing van artikel 16,
lid 6 van het decreet van 6 juli 2001 , van het huishoudelijk reglement,
dat bij deze statuten wordt gevoegd.

•

de voorlopige vaststelling van de begroting en begrotingswijzigingen,
die worden onderworpen aan de goedkeuring van de gemeenteraden
van de beide participerende gemeenten.

•

de voorlopige vaststelling van de jaarrekeningen, die samen met het
activiteitenverslag en het verslag van de accountant, aan de
gemeenteraden van de beide participerende gemeenten, voor
goedkeuring
wordt voorgelegd, overeenkomstig de statutair
voorgeschreven procedure.

•

de vaststelling van het reglement van de vergoedingsregeling van
derden, betrokken bij sportpromotionele activiteiten.

•

de concrete aanstelling van
sportpromotionele activiteiten,

•

de toewijzing, na het advies van de zwembadbeheerder ingewonnen te
hebben, van het geheel of een gedeelte van de inrichting aan derden,
voor de inrichting van oefenstonden en feestelijkheden, mits in
voorkomend geval een huurprijs wordt aangerekend overeenkomstig
de bepalingen van een door haar opgesteld reglement, dat
beantwoordt aan alle vigerende wettelijke en reglementaire bepalingen
en dat onderworpen wordt aan de goedkeuring van de gemeenteraden
van de beide participerende gemeenten.

5.3

Presentiegeld:

derden,

in

het

kader

van

de

Bij toepassing van artikel 21 van het decreet van 6 juli 2001 ontvangen
de leden van de raad van bestuur en de technici, per bijgewoonde
vergadering, een presentiegeld. Het presentiegeld wordt vastgesteld
op het hoogste bedrag van de weddeschaal van de
bestuursassistenten in dienst bij de federale staat, verhoogd of
verlaagd volgens de voor die schaal geldende regels van
indexkoppeling, gedeeld door 180 (artikel 21 van het decreet van de
intergemeentelijke samenwerking, samengelezen met artikel 12 § 1
van de nieuwe gemeentewet, alsook artikel 61 tweede alinea van de
provinciewet).
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5.4

Duurtijd mandaat:
De duur van het mandaat van bestuurder wordt vastgesteld
overeenkomstig de bepalingen vervat in artikel 19 van het decreet van
6 juli 2001.

5.5

Beraadslaging van de raad van bestuur :
De vergaderingen en beraadslagingen van de in artikel 5.1 bedoelde
raad van bestuur geschieden overeenkomstig de bepalingen vervat in
artikel 20 , zoals aangevuld bij de bepalingen vervat in het
huishoudelijk reglement, dat als bijlage van deze beslissing gaat, en er
integraal deel van uitmaakt, doch wijzigbaar is, overeenkomstig artikel
5.2 van deze beslissing.
De gedetailleerde notulen van de vergaderingen van de raad van
bestuur, liggen, overeenkomstig de bepalingen vervat in artikel 18 van
het decreet van 6 juli 2001, ter inzage op het secretariaat van de
projectvereniging, dat gevestigd is te 1880 Kapelle-op-den-Bos,
Marktplein 27.

5.6

Aansprakelijkheid bestuurders:
De bestuurders zijn niet persoonlijk gebonden door de verbintenissen
van de projectvereniging. Zij zijn overeenkomstig het gemeen recht
verantwoordelijk voor de vervulling van de hun opgedragen taak, en
aansprakelijk zonder hoofdelijkheid voor de tekortkomingen in de
normale uitoefening van hun bestuur.
Ingeval een bestuurder of bestuurster van rechtswege ontslagnemend
is, ten gevolge van het verlies van zijn of haar openbaar mandaat,
spreken de gemeenteraden zich onverwijld uit over zijn of haar
aansprakelijkheid, zoals bedoeld in artikel 17, tweede lid van het
decreet van 6 juli 2001.
In het geval van algehele vernieuwing van de gemeenteraden gebeurt
deze beoordeling, n.a.v. de goedkeuring van de jaarrekening, zoals
bedoeld in artikel 8 hierna, door de nieuwe gemeenteraden.

Artikel 6:

Startkapitaal :
Voor zover voldaan werd aan de voorwaarde gesteld door artikel 13, eerste
lid, alsmede de bepalingen vervat in artikel 14 van het decreet van 6 juli 2001
verbinden beide contracterende partijen er zich nadrukkelijk toe om, ieder voor
zich, aan de projectvereniging “WIKA” een startkapitaal van 100.000 EUR, als
werkingskapitaal over te maken, door storting of overschrijving op het
rekeningnummer van de projectvereniging “WIKA”.
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Artikel 7:

Boekhouding van de projectvereniging:

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 raad van bestuur stelt de jaarrekeningen vast en legt ze, samen met een
activiteitenverslag, en het verslag van de accountant, voor aan de
gemeenteraden van de deelnemende gemeenten , die er hun goedkeuring
aan verlenen overeenkomstig de procedurele bepalingen vervat in artikel 8.
Artikel 8:

Goedkeuring jaarrekening :

De jaarrekening, vergezeld van het activiteitenverslag, alsook van het verslag van de
accountant wordt, binnen de dertig dagen na haar voorlopige vaststelling door
de raad van bestuur, overgemaakt aan alle deelnemende gemeenten.
Na ontvangst ervan, wordt zij onverwijld behandeld in de commissie Financiën, die
haar advies hieromtrent formuleert.
Vervolgens wordt zij op de dagorde van de eerstvolgende gemeenteraad geplaatst.

De gemeenteraden spreken zich, op basis van de in het eerste en tweede lid
bedoelde stukken, bij eenvoudige meerderheid uit over deze jaarrekening,
alsook over de décharge van de bestuurders, overeenkomstig artikel 17,
tweede lid van het decreet van 6 juli 2001.
Daarbij dienen de verbodsbepalingen, voorzien in artikel 92 van de nieuwe
gemeentewet, inzonderheid wat betreft artikel 92, 4° in acht genomen te
worden.
De beide deelnemende gemeenten engageren er zich toe om deze procedure, zoveel
mogelijk op het zelfde tijdstip te laten plaatsvinden.
Artikel 9:

Toetredingen en wijzigingen statuten :

Deze materie wordt integraal beheerst door de artikel 20 van het decreet van 6 juli
2001, zoals aangevuld door de bepalingen vervat in het huishoudelijk
reglement bedoeld onder artikel 5.5 van deze beslissing.
.
Artikel 10:

Ontbinding en vereffening :
Bij het verstrijken van de periode, waarvoor de projectvereniging werd
opgericht, zoals desgevallend verlengd overeenkomstig de bepalingen vervat
in artikel 3, wordt de projectvereniging ontbonden.
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Binnen de raad van bestuur wordt dan, vóór het verstrijken van de duur van
hun mandaat, en vóór het tijdstip waarop de projectvereniging automatisch
ontbonden wordt, een college van vereffenaars aangeduid, dat belast wordt
met de vereffening van de rechtspersoon in ontbinding.
Het college van vereffenaars bestaat minimaal uit één lid, afgevaardigd door
elke deelnemende gemeente, bijgestaan door de zwembadbeheerder.
De raad van bestuur wijst, binnen het college van vereffenaars, een voorzitter
aan, die rapporteert namens het college.
Het college van vereffenaars maakt onverwijld een inventaris op van alle
activa ( met inbegrip van alle nog niet geïnde vorderingen ) en passiva
(inclusief alle nog niet betaalde schulden en verplichtingen, met een financiële
weerslag ) van de projectvereniging in ontbinding , zoals aanwezig op het
tijdstip van het verstrijken van de termijn, waarvoor de projectvereniging werd
opgericht. Deze activa worden ( met uitzondering van de investeringen )
gewaardeerd tegen hun actuele waarde.
Bijzondere aandacht wordt besteed aan de inventarisatie van de door de
projectvereniging gedane investeringen. Deze inventarisatie vermeldt expliciet
het jaar waarin de investering werd gedaan.
Bij de waardering van deze investeringen wordt uitgegaan van de nettoboekwaarde ( aanschaffingsprijs / vervaardigingsprijs verminderd met de
jaarlijkse afschrijvingen ). Inzake de afschrijvingsduur wordt uitgegaan van de
door de nieuwe gemeentelijke boekhouding voorgeschreven maximale
afschrijvingstermijn, met dien verstande dat deze alleszins beperkt wordt tot
een maximum van tien ( 10 ) jaar.
Inzake onroerende investeringen ( inclusief het geval waarin het gaat om
roerende goederen, die onroerend uit hun aard worden, ingevolge
incorporatie, en waarvoor het recht van natrekking speelt ) wordt uitgegaan
van de actuele schattingswaarde op datum van de ontbinding van de
projectvereniging.
Binnen de drie maanden na hun aanduiding, maakt het college van
vereffenaars een verslag op, waaruit gedetailleerd de financiële toestand van
de ontbonden projectvereniging blijkt.
Tevens wordt een voorstel uitgewerkt inzake verdeling van de kosten over de
deelnemende gemeenten of vergoeding uit te betalen aan de deelnemende
gemeente, die geen zakelijk recht kan doen gelden op de ingebrachte
infrastructuur. Dit voorstel wordt opgemaakt op basis van een gelijke
behandeling van beide voormalige partners, zodat een 50/50 verdeelsleutel
wordt gehanteerd.
Het verslag m.b.t. de “vereffening-verdeling”, alsmede het voorstel inzake
kostenverdeling of vergoedingsregeling wordt, na opmaak, onverwijld
neergelegd bij de diensten van de voormalige partners .
Bedoelde stukken worden onverwijld besproken en geëvalueerd in de
commissie Financiën ( of orgaan dat, binnen het lokale bestuur een
gelijkaardige opdracht uitoefent ) van de beide gemeentebesturen. De
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commissie Financiën formuleert terzake een advies, naar de gemeenteraden
toe.
Binnen de twee maanden, te rekenen vanaf de dagtekening van het advies
van de commissie Financiën ( of gelijkgestelde ) beslissen de gemeenteraden
van de voormalige partners over de voorstellen inzake kostenverdeling of
vergoedingsregeling.
Bij deze verlenen de gemeenteraden dan ook formeel kwijting aan de
vereffenaars.
Artikel 11:

De vereffenaars ontvangen, voor hun vereffenings-verdelingsactiviteiten , per
bijgewoonde vergadering, en met een maximum van drie vergaderingen, een
presentiegeld.
Het presentiegeld wordt vastgesteld op het hoogste bedrag van de
weddeschaal van de bestuursassistenten in dienst bij de federale staat,
verhoogd of verlaagd volgens de voor die schaal geldende regels van
indexkoppeling, gedeeld door 180 (artikel 21 van het decreet van de
intergemeentelijke samenwerking, samengelezen met artikel 12 § 1 van de
nieuwe gemeentewet, alsook artikel 61 tweede alinea van de provinciewet).
Deze kosten worden ingebracht via het in artikel 10 bedoelde voorstel van
kostenverdeling.
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