
 

Crematorium - Omvorming/kwalificatie van Hasselt Crematorium NV tot een extern verzelfstandigd 
agentschap in privaatrechtelijke vorm
gemeenteraad - 22 juni 2021

1/14

Zitting van 22 juni 2021
Transversaal/Dienstverlening

Goedgekeurd

10 2021_GR_00169 Crematorium - Omvorming/kwalificatie van 
Hasselt Crematorium NV tot een extern 
verzelfstandigd agentschap in privaatrechtelijke 
vorm - Goedkeuren

Samenstelling:

Aanwezig:
de heer Guido Fissette, voorzitter; de heer Steven Vandeput, burgemeester; de heer Marc 
Schepers, schepen; mevrouw Dymfna Meynen, schepen; de heer Habib El Ouakili, 
schepen; mevrouw Laurence Libert, schepen; de heer Rik Dehollogne, schepen; mevrouw 
Joske Dexters, schepen; de heer Frank Dewael, schepen; de heer Joost Venken, schepen; 
de heer Michel Froidmont, gemeenteraadslid; mevrouw Brigitte Smets, gemeenteraadslid; 
mevrouw Karolien Mondelaers, gemeenteraadslid; de heer Tom Vandeput, 
gemeenteraadslid; de heer Kevin Schouterden, gemeenteraadslid; mevrouw Derya 
Erdogan, gemeenteraadslid; de heer Peter Liefsoens, gemeenteraadslid; de heer Bert 
Lambrechts, gemeenteraadslid; mevrouw Lut Creemers, gemeenteraadslid; de heer Gerald 
Corthouts, gemeenteraadslid; de heer Frank Troosters, gemeenteraadslid; de heer Kim De 
Witte, gemeenteraadslid; de heer Stefan Hendrickx, gemeenteraadslid; mevrouw Anne 
Caelen, gemeenteraadslid; mevrouw Inge Hendrikx, gemeenteraadslid; de heer Tom Cox, 
gemeenteraadslid; de heer Raf Martens, gemeenteraadslid; mevrouw Nele Kelchtermans, 
gemeenteraadslid; de heer Bart Moors, gemeenteraadslid; de heer Koen Ooms, 
gemeenteraadslid; de heer Dietrich Vandereyken, gemeenteraadslid; de heer Carlo Gysens, 
gemeenteraadslid; mevrouw Maryam Jamshid, gemeenteraadslid; de heer Philip De 
Hollogne, gemeenteraadslid; de heer Hubert Lenssen, gemeenteraadslid; de heer Dirk 
Sweron, gemeenteraadslid; de heer Marc Roppe, gemeenteraadslid; de heer Peter Briers, 
gemeenteraadslid; de heer Sameer Srivastva, gemeenteraadslid; de heer Koen Deconinck, 
algemeen directeur

Afwezig:
de heer Pieter Cuppens, gemeenteraadslid; mevrouw Silvie Nickmans, gemeenteraadslid; 
de heer Joost Laureys, adjunct-algemeendirecteur; de heer Peter Vanaken, adjunct-
algemeendirecteur

Stemming op het besluit

Goedgekeurd door de gemeenteraad met 
- 34 stem(men) voor: Peter Briers; Anne Caelen; Gerald Corthouts; Tom Cox; Lut 
Creemers; Philip De Hollogne; Rik Dehollogne; Frank Dewael; Joske Dexters; 
Habib El Ouakili; Derya Erdogan; Guido Fissette; Michel Froidmont; Carlo Gysens; 
Stefan Hendrickx; Inge Hendrikx; Maryam Jamshid; Nele Kelchtermans; Bert 
Lambrechts; Hubert Lenssen; Laurence Libert; Peter Liefsoens; Raf Martens; 
Dymfna Meynen; Karolien Mondelaers; Bart Moors; Marc Roppe; Marc Schepers; 
Kevin Schouterden; Brigitte Smets; Dirk Sweron; Steven Vandeput; Tom Vandeput; 
Joost Venken

GEMEENTERAAD BESLUIT
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- 5 onthouding(en): Kim De Witte; Koen Ooms; Sameer Srivastva; Frank Troosters; 
Dietrich Vandereyken

Beschrijving

Aanleiding en context
M.b.t. de uitbating van het crematorium gelegen langs de Prins Bisschopssingel te 
Hasselt is in het verleden een geschil ontstaan tussen de Stad Hasselt en de 
vennootschap Crematorium Hasselt NV die deel uitmaakt van de DELA-groep.

Voormeld conflict kan als volgt samengevat :

 Op 22 mei 1989 gaf de stad Hasselt het betreffende stuk grond langs de 
Prins-Bisschops-singel te Hasselt in erfpacht aan de vennootschap 
Crematorium Hasselt NV (destijds nog “Crematoriumbeheer Limburg 
CVBA”) met het oog op de oprichting van een crematorium. Deze 
erfpachtovereenkomst neemt een einde op 22 mei 2088.  

 De vennootschap Crematorium Hasselt NV heeft op voormelde grond een 
crematorium gebouwd en geëxploiteerd.

 Ingevolge wijzigingen in de toepasselijke regelgeving was het vanaf 2003 
niet meer toegestaan dat de technische installaties van een crematorium 
beheerd worden door een particuliere onderneming. De exploitatie 
gebeurde daarom vanaf sept 2003 (einde decretaal voorziene 
overgangsperiode van 5 jaar) via de stad Hasselt op basis van een 
overeenkomst van terbeschikkingstelling met een duur van 9 jaar. 

 Na afloop van deze overeenkomst van terbeschikkingstelling geraakten 
partijen het niet eens over de voorwaarden van een nieuwe overeenkomst 
van terbeschikkingstelling, waarna de Stad Hasselt in 2014 besloot om tot 
onteigening van de technische installaties van het crematorium over te 
gaan omdat zij van mening was dat de exploitatie van deze technische 
installaties een taak was die haar bij decreet is opgedragen;

 De vennootschap Crematorium Hasselt NV betwistte de beslissing van de 
Stad Hasselt om tot onteigening over te gaan met het oog op restitutie van 
het onteigende goed (in hoofdorde de wettigheid met het oog op herstel in 
natura, ondergeschikt de onteigeningsvergoeding). 

 Voormelde gaf aanleiding tot een jarenlange juridische strijd met 
verschillende gerechtelijke procedures tussen de Stad Hasselt en de 
vennootschap Crematorium Hasselt NV, waarbij er de Stad belangrijke 
financiële claims boven het hoofd hingen.

In het kader van voormeld geschil werden met het oog op een algehele oplossing 
teneinde rechtszekerheid te bekomen in beleid, bestuur en de dienstverlening van 
het crematorium,  bemiddelingsgesprekken opgestart tussen de Stad Hasselt en 
de vennootschap Crematorium Hasselt NV en diens aandeelhouders. 

De bemiddelingsgesprekken resulteerden in de opmaak van een 
bemiddelingsakkoord onder voorbehoud van goedkeuring door de gemeenteraad.

Voormeld bemiddelingsakkoord gaat uit van volgende krachtlijnen:

 Ingevolge het akkoord worden alle lopende gerechtelijke procedures 
tussen partijen stopgezet.

 In het kader van de herzieningsprocedure wordt afstand gedaan van de 
eerdere onteigening. Hierdoor komen de onteigende delen van het 
crematorium opnieuw toe aan de vennootschap Crematorium Hasselt NV. 
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De onteigeningsvergoeding die in het verleden reeds door de stad Hasselt 
geconsigneerd werd bij de de Deposito- en Consignatiekas (8.415.619,03 
euro vermeerderd met de door de Deposito- en Consignatiekas 
toegekende intresten) komt opnieuw toe aan de Stad Hasselt en kan aldus 
door de Stad Hasselt gebruikt worden voor de financiering van de 
overname van de aandelen. 

 De crematie-installatie die het voorwerp uitmaakt van voormelde 
onteigening wordt door de vennootschap Crematorium Hasselt NV ter 
beschikking gesteld aan de Stad op basis van 
een terbeschikkingstellingsovereenkomst. De Stad continueert op die basis 
het beheer van crematorium, zoals decretaal voorgeschreven.

 De Stad Hasselt koopt alle aandelen van de vennootschap Crematorium 
Hasselt NV over van de huidige aandeelhouders (zijnde Dela Holding 
Belgium NV en Dela Funerals Assistance 1 BV). Na de overname van de 
aandelen zal de vennootschap Crematorium Hasselt NV fungeren als een 
extern verzelfstandigd agentschap van de Stad.

Argumentatie
Door de overname van de aandelen van de vennootschap Crematorium Hasselt 
NV zoals voorzien in het bemiddelingsakkoord wordt de Stad Hasselt de enige 
aandeelhouder van de vennootschap Crematorium Hasselt NV, die aldus kan 
fungeren als een extern verzelfstandigd agentschap van de Stad.

Krachtens artikel 245, §2 DLB komt het aan de gemeenteraad toe om te beslissen 
over de oprichting of de deelname in een gemeentelijk extern verzelfstandigd 
agentschap in privaatrechtelijke vorm. De gemeenteraad dient hierover te 
beslissen op grond van een door het college van burgemeester en schepenen 
opgemaakt verslag waarin de voor- en nadelen van externe verzelfstandiging in de 
gekozen vorm afgewogen worden en wordt aangetoond dat het beheer binnen de 
rechtspersoonlijkheid van de gemeente of in de vorm van een autonoom 
gemeentebedrijf niet de vereiste voordelen kan bieden.

Op 3 juni 2021 stelde het college van burgemeester en schepenen een verslag in 
die zin op met betrekking tot de omvorming/kwalificatie van de over te nemen 
vennootschap Crematorium Hasselt NV tot extern verzelfstandigd agentschap in 
privaatrechtelijke vorm (EVA).

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om over te gaan tot goedkeuring van de 
omvorming/kwalificatie van de over te nemen vennootschap Crematorium Hasselt 
NV tot extern verzelfstandigd agentschap in privaatrechtelijke vorm (EVA).

In het kader van voormelde omvorming/kwalificatie wordt tevens goedkeuring aan 
de gemeenteraad gevraagd voor: 

 

 de wijziging van de statuten van Crematorium Hasselt NV conform de 
betreffende regels uit het DLB. Een ontwerp voor nieuwe statuten wordt ter 
goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad; 

 de wijziging van de maatschappelijke zetel van Crematorium Hasselt NV; 
 de benoeming van nieuwe bestuurders;
 de aanduiding van één of meerdere vertegenwoordigers om de stad 

Hasselt te vertegenwoordigen in de algemene vergadering van 
Crematorium Hasselt NV.
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Juridische grond
Krachtens artikel 245, §2 DLB komt het aan de gemeenteraad toe om te beslissen 
over de oprichting of de deelname in een gemeentelijk extern verzelfstandigd 
agentschap in privaatrechtelijke vorm.  

Regelgeving: Bevoegdheid
Artikel 41, 4° van het decreet lokaal bestuur:

De volgende bevoegdheden kunnen niet aan het college van burgemeester 
en schepenen worden toevertrouwd:

Het oprichten van en het toetreden tot rechtspersonen en het beslissen tot 
oprichting van, deelname aan of vertegenwoordiging in agentschappen, instel-
lingen, verenigingen en ondernemingen.

Financiële en beleidsinformatie

Financiële informatie
Zie bijlage bij de TBS - berekening Steven Pazen

Advies
Financieel advies
Gunstig advies

Besluit

Artikel 1
De gemeenteraad neemt kennis van het verslag van het college van burgemeester 
en schepenen met betrekking tot de omvorming/kwalificatie van de over te nemen 
vennootschap Crematorium Hasselt NV tot extern verzelfstandigd agentschap in 
privaatrechtelijke vorm (EVA).

Artikel 2
De gemeenteraad beslist tot goedkeuring van de omvorming/kwalificatie van de 
over te nemen vennootschap Crematorium Hasselt NV tot extern verzelfstandigd 
agentschap in privaatrechtelijke vorm (EVA) en dit met onmiddellijke ingang vanaf 
de overname van de aandelen van Crematorium Hasselt NV door de Stad Hasselt.

Artikel 3
De gemeenteraad beslist tot goedkeuring van bijgevoegd ontwerp voor de nieuwe 
statuten van Crematorium Hasselt NV. De statutenwijziging zal worden 
doorgevoerd onmiddellijk na de overname van de aandelen van Crematorium 
Hasselt NV door de Stad Hasselt. 

Artikel 4
De gemeenteraad beslist dat de maatschappelijke zetel van Crematorium Hasselt 
NV wordt verplaatst naar Limburgplein 1 te 3500 Hasselt. De zetelverplaatsing zal 
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worden doorgevoerd onmiddellijk na de overname van de aandelen van 
Crematorium Hasselt NV door de Stad Hasselt.

Artikel 5
De gemeenteraad beslist om het Bestuursorgaan samen te stellen uit de leden van 
het college van burgemeester en schepenen, toegevoegd met één voor te dragen 
lid per fractie die niet vertegenwoordigd is in het college. Bijgevolg beslist de 
gemeenteraad om volgende personen te benoemen tot bestuurder van 
Crematorium Hasselt NV:

       - Steven Vandeput (Burgemeester, N-VA),  Dymfna Meynen (Schepen, N-VA), 
Rik Dehollogne (Schepen, N-VA), Joske Dexters (Schepen, N-VA), Frank Dewael 
(schepen, Open VLD), Laurence Libert (Schepen, Open VLD), Marc Schepers 
(Schepen, RoodGroen+), Habib El Ouakili (Schepen, RoodGroen+), Joost Venken 
(Schepen, RoodGroen+), An Cox (voorgedragen lid fractie CD&V), Gunter Van 
Hecke (voorgedragen lid fractie Vlaams Belang), Sameer Srivastva (voorgedragen 
lid fractie PVDA)

Het mandaat van voormelde bestuurders zal aanvangen onmiddellijk na de 
overname van de aandelen van Crematorium Hasselt NV door de Stad Hasselt en 
geldt tot het einde van de lopende legislatuur van de gemeenteraad, met dien 
verstande dat de bestuurders na de vernieuwing van de gemeenteraad in functie 
blijven totdat het bestuursorgaan opnieuw rechtsgeldig is samengesteld.

Geheime stemming op artikel 5
- 34 stem(men) voor
- 5 onthouding(en)
-

Artikel 6
De gemeenteraad beslist om Steven Vandeput aan te duiden als 
vertegenwoordiger van de stad Hasselt in de algemene vergadering van 
Crematorium Hasselt NV.

Geheime stemming op artikel 6
- Steven Vandeput: 26 stem(men) voor en 2 stem(men) tegen
- Gerald Corthouts: 8 stem(men) voor en 3 stem(men) tegen
- Dietrich Vandereyken: 3 stem(men) voor en 5 stem(men) tegen
- 2 onthouding(en)
-

Artikel 7
Onmiddellijk na de overname van de aandelen van Crematorium Hasselt NV door 
de Stad Hasselt zal een buitengewone algemene vergadering van Crematorium 
Hasselt NV plaatsvinden, met de Stad Hasselt als enige aandeelhouder en met 
volgende agendapunten:

 Goedkeuring van de nieuwe statuten van Crematorium Hasselt NV;
 Verplaatsing van de maatschappelijke zetel van Crematorium Hasselt NV;
 Benoeming van de nieuwe bestuurders van Crematorium Hasselt NV.

De gemeenteraad geeft volmacht aan de aangestelde vertegenwoordiger om de 
Stad Hasselt op voormelde algemene vergadering te vertegenwoordigen en 
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namens de Stad Hasselt te stemmen overeenkomstig voormelde beslissingen 
alsook over te gaan tot ondertekening van alle documenten ter 
formalisering/uitvoering van voormelde beslissingen (met inbegrip van de notariële 
akte betreffende de algemene vergadering en alle documenten vereist in het kader 
van de publicatie).  

Bijlagen
1. 20210526_Ontw  statuten Crematorium Hasselt_02219764.pdf

Aldus beslist in bovenvermelde zitting,
Namens de gemeenteraad 

voorzitter
Guido Fissette

algemeen directeur
Koen Deconinck
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STATUTEN 

 

 

TITEL I. RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP - DUUR 

 

Artikel 1 - Rechtsvorm – Naam 

 

De vennootschap is een naamloze vennootschap op grond van het Wetboek van vennootschappen en 

verenigingen van 23 maart 2019, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 4 april 2019 (hierna 

genoemd het “WVV”).  

 

De vennootschap heeft de naam “Crematorium Hasselt”. 

 

De vennootschap is een gemeentelijk extern verzelfstandigd agentschap in privaatrechtelijke vorm dat 

overeenkomstig deel 2, titel 3, hoofdstuk 3 van het Decreet van 22 december 2017 over het lokaal 

bestuur (hierna genoemd het “DLB”) door de stad Hasselt wordt belast met taken van gemeentelijk 

belang.  

 

Artikel 2 - Zetel 

 

De zetel van de Vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest. 

 

Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vereniging te verplaatsen binnen het Vlaams Gewest, 

voor zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een 

wijziging van de taal van de statuten.   

 

Artikel 3 - Voorwerp en activiteiten 

 

De Vennootschap heeft tot voorwerp: alle activiteiten die verband houden met het oprichten, 

exploiteren, verhuren en/of verkopen van een crematorium en alle noodzakelijke of nuttige 

bijgebouwen en/of diensten die daarmee verband houden, met uitzondering van activiteiten die op 

basis van de toepasselijke regelgeving uitdrukkelijk voorbehouden worden gemeenten of 

intergemeentelijke samenwerkingsverbanden. 

 

De vennootschap kan, zowel ten bezwarende als ten kosteloze titel, alle handelingen en activiteiten 

verrichten van commerciële, industriële, burgerlijke, financiële, administratieve, onroerende of 

roerende aard die hiermee rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, verband houden 

en/of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen. 

 

Vanuit haar taak als extern verzelfstandigd agentschap van de stad Hasselt kan de vennootschap ook 

betrokken worden bij de beleidsvoorbereiding. 

 

De vennootschap kan samenwerken met en/of deelnemen in andere samenwerkingsverbanden, 

ondernemingen, vennootschappen of verenigingen wanneer dit de verwezenlijking van het voorwerp 

kan bevorderen en binnen de grenzen van de toepasselijke regelgeving. 

 

De vennootschap kan vanuit deze beleidsuitvoerende taken betrokken worden bij de 

beleidsvoorbereiding. 
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Artikel 4 - Duur 

 

De Vennootschap bestaat voor onbepaalde duur. 

 

TITEL II. KAPITAAL EN AANDELEN 

 

Artikel 5 - Kapitaal 

 

Het kapitaal van de vennootschap bedraagt tweehonderdduizend euro (200.000,00 EUR).  

 

Het kapitaal is vertegenwoordigd door achtduizend (8.000) aandelen op naam, zonder vermelding van 

nominale waarde. 

 

Het kapitaal is volledig en onvoorwaardelijk geplaatst en is integraal volgestort. 

 

Artikel 6 - Aard en soort van de aandelen 

 

Alle aandelen zijn op naam. 

 

De aandelen worden ingeschreven in het register van aandelen op naam. Dit register bevat de 

vermeldingen die zijn voorgeschreven door het WVV. Het bestuursorgaan kan beslissen dat het 

register wordt aangehouden in elektronische vorm. 

 

Een overdracht van aandelen is slechts tegenstelbaar aan de vennootschap en aan derden na de 

inschrijving ervan in het register van aandelen op naam. 

 

Artikel 7 - Overdracht van aandelen 

 

De overdracht van aandelen is aan geen enkele beperking onderworpen, met uitzondering van 

beperking die voortvloeien uit de toepasselijke regelgeving betreffende gemeentelijk extern 

verzelfstandigd agentschap in privaatrechtelijke vorm. 

 

 

TITEL IV. BESTUUR EN CONTROLE 

 

Artikel 8 - Bestuursorgaan 

 

§1. De vennootschap wordt bestuurd door een college van bestuurders, dat als een collegiaal 

bestuursorgaan beraadslaagt, besluit en handelt (hierna het “bestuursorgaan” genoemd). 

 

Het bestuursorgaan telt minstens drie bestuurders. Indien en zolang de vennootschap minder dan drie 

aandeelhouders heeft, mag het bestuursorgaan bestaan uit twee bestuurders. Zolang het 

bestuursorgaan tweehoofdig is, verliest elke bepaling die aan een lid van het bestuursorgaan een 

doorslaggevende stem toekent, van rechtswege haar werking. 
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§2. Het bestuursorgaan kan onder zijn leden een voorzitter kiezen. Bij ontstentenis van de aanduiding 

van een voorzitter of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door 

de bestuurder aangeduid onder de aanwezige bestuurders. 

 

§3. Ongeacht de grootte van de eventuele inbreng van de verschillende aandeelhouders, draagt de 

stad Hasselt altijd een meerderheid voor van de leden van het bestuursorgaan. Die voordracht 

waarborgt elke fractie een vertegenwoordiging. Ten hoogste twee derde van de door de stad Hasselt 

voorgedragen leden van het bestuursorgaan is van hetzelfde geslacht. 

 

§4. De bestuurders oefenen hun mandaat kosteloos uit, tenzij dit anders door de algemene 

vergadering wordt beslist, rekening houdende met het Besluit van de Vlaamse Regering van 6 juli 

2018 houdende het statuut van de lokale mandataris. 

 

§5. De bestuurders worden benoemd voor een termijn die overeenstemt met de duur van de 

legislatuur van de gemeenteraad. Indien de start van een mandaat van de aangeduide afgevaardigden 

niet samenvalt met de aanvang van een nieuwe legislatuur, loopt dit mandaat tot het einde van de 

legislatuur waarin het is aangevangen. Elk mandaat is hernieuwbaar. 

 

§6. Het mandaat van de bestuurders eindigt door beslissing door de algemene vergadering, door 

vrijwillig ontslag, door overlijden of ingeval van wettelijke onbekwaamheid of onverenigbaarheid. Bij 

beëindiging of verlies van de hoedanigheid van bestuurder, wordt tot vervanging overgegaan.  

 

In geval van vrijwillig ontslag, blijft de bestuurder zijn mandaat uitoefenen tot redelijkerwijze in zijn 

vervanging kan worden voorzien, behoudens wanneer het ontslag het gevolg is van een 

onverenigbaarheid. In geval van beëindiging van het bestuursmandaat ingevolge de vernieuwing van 

de gemeenteraad, blijven de bestuurders in functie totdat het bestuursorgaan rechtsgeldig is 

hersamengesteld.  

 

§7. Het in artikel 7:88 WVV bedoelde coöptatierecht van de overblijvende bestuurders, wanneer de 

plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, wordt uitgesloten.   

 

 

Artikel 9 - Vergaderingen bestuursorgaan 

 

§1. De vergaderingen van het bestuursorgaan worden gehouden op de maatschappelijke zetel van de 

Vennootschap of op enige andere plaats vermeld in de bijeenroeping, met dien verstande evenwel dat 

het bestuursorgaan eveneens beslissingen kan nemen via eenparige schriftelijke besluitvorming 

overeenkomstig artikel art. 7:95, tweede lid WVV en dat de vergaderingen van het bestuursorgaan 

eveneens georganiseerd kunnen worden via een telefonische conferentie of videoconferentie (of enig 

ander gelijkaardig communicatiemiddel).  

 

§2. Het bestuursorgaan zal samenkomen telkens wanneer het belang van de vennootschap dit vereist 

en telkens wanneer een bestuurder daarom vraagt.  

 

§3. De vergaderingen van het bestuursorgaan worden tenminste vijf dagen op voorhand 

bijeengeroepen door de voorzitter, behoudens in geval van hoogdringendheid in welk geval de 

redenen van de hoogdringendheid uitdrukkelijk vermeld worden in de oproeping en in de notulen van 

de vergadering.  
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De oproeping vermeldt de dag, het uur, de plaats en de agenda van de vergadering en gaat begeleid 

van alle documenten die redelijkerwijze nodig zijn om de bestuurders in staat te stellen de 

agendapunten te bestuderen en de beraadslaging voor te bereiden.  

 

Van de vastgestelde en meegedeelde agenda kan op de vergadering van het bestuursorgaan worden 

afgeweken mits alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn en zij allen eenparig instemmen 

met de voorgestelde wijziging. 

 

Elke bestuurder kan afstand doen van de naleving van de oproepingsformaliteiten voor een 

vergadering van het bestuursorgaan. Bestuurders die aanwezig of vertegenwoordigd zijn op een 

vergadering en die bij aanvang van de vergadering geen bezwaar maken omtrent de naleving van de 

oproepingsformaliteiten, worden geacht afstand te hebben gedaan van de naleving van de 

desbetreffende oproepingsformaliteiten. 

 

§4. De notulen van de vergaderingen van het bestuursorgaan worden ondertekend door de voorzitter 

en de bestuurders die erom verzoeken; kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer 

bestuurders met vertegenwoordigingsbevoegdheid. 

 

 

Artikel 10 - Aanwezigheid bestuursorgaan 

 

§1. Onverminderd toepasselijk wettelijke voorschriften, kan het bestuursorgaan slechts rechtsgeldig 

beraadslagen en beslissen indien ten minste de helft van de bestuurders aanwezig of geldig 

vertegenwoordigd is.  

 

Indien voormeld aanwezigheidsquorum niet bereikt wordt, kan met inachtneming van de toepasselijke 

voorschriften een nieuwe vergadering met dezelfde agenda bijeengeroepen worden. Deze nieuwe 

vergadering, die ten vroegste binnen de vijf (5) dagen na de eerste vergadering bijeen dient te komen, 

kan dan rechtsgeldig beraadslagen en beslissen over de agendapunten van de vorige vergadering en 

dit ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders. De tweede oproeping moet 

geschieden overeenkomstig artikel 9 en moet uitdrukkelijk vermelden dat de oproeping voor een 

tweede maal geschiedt en dat kan worden beslist ongeacht het aantal aanwezige of 

vertegenwoordigde bestuurders. 

 

§2. Bestuurders kunnen zich op een vergadering van het bestuursorgaan laten vertegenwoordigen 

door een andere bestuurder door middel van een schriftelijke volmacht, met dien verstande evenwel 

dat een volmacht slechts gegeven kan worden voor een welbepaalde vergadering van het 

bestuursorgaan en dat een bestuurder slechts één (1) andere bestuurder kan vertegenwoordigen.   

 

Artikel 11 - Meerderheidsvereisten bestuursorgaan 

 

§1. Elke bestuurder heeft één stem.  

 

§2. Bij de beraadslaging en besluitvorming binnen het bestuursorgaan wordt steeds gestreefd naar 

consensus. Indien geen consensus bereikt kan worden, beslist het bestuursorgaan bij gewone 

meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend. 

  

 

Artikel 12 - Bevoegdheden bestuursorgaan - Externe vertegenwoordiging 
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§1. Het bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor 

de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen die 

door de wet of de statuten worden voorbehouden aan de algemene vergadering. 

 

§2. De vennootschap wordt ten overstaan van derden, zowel in als buiten rechte, bij alle 

rechtshandelingen, overeenkomsten, verrichtingen en akten (in de ruimste zin van het woord) 

rechtsgeldig vertegenwoordigd:  

- door het bestuursorgaan als college;  

- door het gezamenlijk optreden van twee (2) bestuurders; 

- door een dagelijks bestuurder binnen het kader van dagelijks bestuur;  

- door bijzondere gevolmachtigden binnen de grenzen van de volmacht die hen verleend werd 

door het bestuursorgaan. 

 

Artikel 13 - Dagelijks bestuur 

 

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de Vennootschap, alsook de vertegenwoordiging 

van de Vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen die alleen, 

gezamenlijk of als college optreden. Het bestuursorgaan beslist omtrent hun benoeming, ontslag en 

bevoegdheid. 

 

De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere 

volmachten verlenen. 

 

Artikel 14 - Controle 

 

De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen 

weer te geven in de jaarrekening wordt opgedragen aan één of meerdere commissarissen.  

 

De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders op voorstel 

van het bestuursorgaan, onder de leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, van het Instituut 

der Bedrijfsrevisoren. De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie 

jaar.  

 

 

TITEL V. ALGEMENE VERGADERING 

 

Artikel 15 - Vergaderingen van de algemene vergadering 

 

§1. Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering gehouden op de laatste vrijdag van juni om 

9 uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de laatst mogelijke werkdag 

van juni gehouden. 

 

§2. Het bestuursorgaan kan bijzondere of buitengewone algemene vergaderingen bijeenroepen 

telkens wanneer het belang van de vennootschap het vereist. Het bestuursorgaan is verplicht de 

algemene vergadering binnen drie weken bijeen te roepen wanneer aandeelhouders die een tiende 

van het kapitaal vertegenwoordigen, het vragen, met ten minste de door de betrokken aandeelhouders 

voorgestelde agendapunten.  
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§3. De vergaderingen van de algemene vergadering worden gehouden op de maatschappelijke zetel 

van de vennootschap of op enige andere plaats vermeld in de bijeenroeping, met dien verstande 

evenwel dat de algemene vergadering eveneens beslissingen kan nemen via eenparige schriftelijke 

besluitvorming voor alle besluiten die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met 

uitzondering van statutenwijzigingen, overeenkomstig artikel art. 7:133 WVV en dat de 

aandeelhouders op afstand kunnen stemmen vóór de algemene vergadering overeenkomstig artikel 

7:146 WVV. 

 

§4. De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste 15 

dagen voor de algemene vergadering verstuurd naar de aandeelhouders en de bestuurders.  

 

§5. Elke aandeelhouder kan afstand doen van de naleving van de oproepingsformaliteiten voor een 

vergadering van de algemene vergadering. Aandeelhouders die aanwezig of vertegenwoordigd zijn op 

een vergadering en die bij aanvang van de vergadering geen bezwaar maken omtrent de naleving van 

de oproepingsformaliteiten, worden geacht afstand te hebben gedaan van de naleving van de 

desbetreffende oproepingsformaliteiten. 

 

§6. De algemene vergadering kan niet beraadslagen over punten die niet voorkomen op de agenda, 

tenzij alle aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn op de vergadering en daartoe met unanimiteit 

wordt besloten. 

 

Artikel 16 - Stemrecht en vertegenwoordiging in de algemene vergadering 

 

§1. Elk aandeel geeft recht op één stem op de algemene vergadering, met dien verstande evenwel 

dat de stad Hasselt steeds over de meerderheid van de stemmen op de algemene vergadering dient 

te beschikken. 

 

§2. De vertegenwoordigers van de stad Hasselt in de algemene vergadering worden door de 

gemeenteraad uit zijn leden gekozen en handelen overeenkomstig de instructies van de 

gemeenteraad. 

 

De gemeenteraad en de vertegenwoordigers van de gemeente in de algemene vergadering kunnen 

op elk moment beslissen om de aanwijzingen en de voordrachten te herroepen. De betrokken 

vertegenwoordigers zijn door die herroeping van rechtswege ontslagnemend. Ze worden vervangen. 

 

Alle aanwijzingen van vertegenwoordigers worden herroepen door de volledige vernieuwing van de 

gemeenteraad. De vertegenwoordigers blijven in functie totdat hun vervangers zijn aangewezen of 

benoemd. 

 

Artikel 17 - Aanwezigheid algemene vergadering 

 

De algemene vergadering kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en beslissen indien de stad Hasselt 

vertegenwoordigd is op de vergadering. 

 

Indien voormelde voorwaarde niet voldaan is op de eerste vergadering, kan met inachtneming van de 

toepasselijke voorschriften een nieuwe vergadering met dezelfde agenda bijeengeroepen worden. 

Deze nieuwe vergadering kan dan rechtsgeldig beraadslagen en beslissen over de agendapunten van 

de vorige vergadering en dit ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandelen. 
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Artikel 18 - Meerderheidsvereisten algemene vergadering 

 

Beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van de stemmen van de aanwezige of 

vertegenwoordigde leden, behalve wanneer de wet of de statuten dit anders voorzien. 

 
 

Artikel 19 - Notulen 

 

De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en door 

de aandeelhouders die het vragen.  
 

 

TITEL VI. BOEKJAAR – JAARREKENINGEN – WINSTVERDELING 

 

 

Artikel 20 - Boekjaar – jaarrekening – jaarverslag 

 

Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk kalenderjaar.  

 

Na afloop van elk boekjaar wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het 

bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan deze, na goedkeuring door de algemene 

vergadering, de bekendmaking verzorgt overeenkomstig de wettelijke voorschriften ter zake. 

 

Artikel 21 - Bestemming van de winst  

 

De aanwending van eventuele winsten wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van 

het bestuursorgaan en mits inachtneming van de wettelijke bepaligen. 

 

 

TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING 

 

Artikel 22 - Ontbinding 

 

De Vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering 

met inachtneming van de vereisten voor de statutenwijziging. 

 

Artikel 23 - Vereffenaars 

 

Bij ontbinding worden desgevallend één of meer vereffenaars benoemd door de algemene 

vergadering. De algemene vergadering bepaalt de bevoegdheden en eventuele bezoldiging van de 

vereffenaar(s). 

 

Artikel 24 - Verdeling van het netto-actief   

 

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige 

sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het 

evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen van de niet volgestorte 

aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in het voordeel van die aandelen die 

in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders 

naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.  
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TITEL VIII. ALGEMENE BEPALINGEN  

 

Artikel 25 - Samenwerkingsovereenkomst 

 

Tussen de Vennootschap en de stad Hasselt wordt een samenwerkingsovereenkomst gesloten 

houdende de uitvoering van de toevertrouwde taken van gemeentelijk belang.  

 

Deze samenwerkingsovereenkomst regelt minstens de aangelegenheden, zoals bepaald in artikel 247 

DLB.  

 

Artikel 26 - Toepassing DLB en WVV  

 

Voor alle aangelegenheden die niet uitdrukkelijk door deze statuten worden geregeld, zijn de 

bepalingen DLB en het WVV van toepassing. 
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