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Eerste blad 

Hypotheekkantoor 

WELZIJNSREGIO NOORD-LIMBURG 
Vereniging van OCMW's, onderworpen aan titel VIII, hoofdstuk I, van het decreet van 

19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor 
maatschappelijk welzijn 

te 
3910 Neerpelt, Kerkstraat 1 

Ondernemingsnummer 0267.393.663 RPR Antwerpen-afdeling Hasselt 

Opgericht ingevolge akte verleden voor notaris Dirk Seresia te Overpelt op 6 juni 2000, 
bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 31 mei 2001 onder 
nummer 9648. 

VERLENGING DUUR — DOELSWIJZIGING - STATUTENWIJZIGING 

Het jaar tweeduizend achttien. 
Op negen januari. 
Voor mij, Meester Dirk SERESIA, Notaris ter standplaats te Overpelt, 
IS BIJEENGEKOMEN: 
De buitengewone algemene vergadering van de publiekrechtelijke vereniging 
"WELZIJNSREGIO NOORD-LIMBURG", met maatschappelijke zetel te 3910 Neerpelt, 
Kerkstraat 1. 
SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING: 
Zijn aanwezig de hierna vermelde deelgenoten: 
1. Het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn van de gemeente Bocholt, 
met zetel te 3950 Bocholt, Nevenplein 1 en met ondernemingsnummer 0212.241.641, 
hier vertegenwoordigd door haar stemgerechtigde vertegenwoordiger, de heer 
VANHERK Marc Henri, wonende te 3950 Bocholt, Marsestraat 22. 
Benoemd bij beslissing van de algemene vergadering de dato 13 december 2016, 
bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 10 februari 2017 onder 
nummer 17023290. 
De statutenwijziging werd goedgekeurd door de raad voor maatschappelijk welzijn op 
09/11/2017 en door de gemeenteraad op 21/12/2017. 
2. Het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn van de stad Hamont-Achel, 
met zetel te 3930 Hamont-Achel, Michielsplein 1 en met ondernemingsnummer 
0216.772.729, hier vertegenwoordigd door haar stemgerechtigde vertegenwoordiger, 
de heer VANDER LINDEN Serge Marie Geneviève Joseph Ghislain, wonende te 3930 
Hamont-Achel, Bevrijdingsstraat 40. 
Benoemd bij beslissing van de algemene vergadering de dato 14 mei 2013, 
bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 5 september 2013 onder 
nummer 13136998. 
De statutenwijziging werd goedgekeurd door de raad voor maatschappelijk welzijn op 
21/11/2017 en door de gemeenteraad op 18/12/2017. 
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3. Het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn van de gemeente Hechtel-
Eksel, met zetel te 3940 Hechtel-Eksel, Don Boscostraat 8C en met 
ondernemingsnummer 0216.772.927, 	hier 	vertegenwoordigd 	door 	haar 
stemgerechtigde vertegenwoordiger, de heer SMEETS Johan Joseph, wonende te 3940 
Hechtel-Eksel, Comansweg 41. 
Benoemd bij beslissing van de algemene vergadering de dato 5 februari 2013, 
bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 13 mei 2013 onder 
nummer 13072867. 
Hier vertegenwoordigd door de heer BASELET Tony Johan, wonende te 3940 Hechtel-
Eksel, Verloren Eind 35, ingevolge onderhandse volmacht dewelke aan onderhavige 
akte gehecht zal worden. 
De statutenwijziging werd goedgekeurd door de raad voor maatschappelijk welzijn op 
20/11/2017 en door de gemeenteraad op 19/12/2017. 
4. Het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn van de stad Lommel, met 
zetel te 3920 Lommel, Hertog Janplein 1 en met ondernemingsnummer 0212.194.230, 
hier vertegenwoordigd door haar stemgerechtigde vertegenwoordiger, de heer 
TIMMERMANS Francois Christiaan, wonende te 3920 Lommel, Kloosterstraat 216. 
Benoemd bij beslissing van de algemene vergadering de dato 5 februari 2013, 
bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 13 mei 2013 onder 
nummer 13072867. 
De statutenwijziging werd goedgekeurd door de raad voor maatschappelijk welzijn op 
20/11/2017 en door de gemeenteraad op 19/12/2017. 
5. Het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn van de gemeente Meeuwen-
Gruitrode, met zetel te 3670 Meeuwen-Gruitrode, Dorpsstraat 44 en met 
ondernemingsnummer 0216.773.323, 	hier 	vertegenwoordigd 	door 	haar 
stemgerechtigde vertegenwoordiger, Mevrouw JACOBS Lydia Maria Eugène, wonende 
te 3670 Meeuwen-Gruitrode, Neerhovenstraat 40. 
Benoemd bij beslissing van de algemene vergadering de dato 5 februari 2013, 
bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 13 mei 2013 onder 
nummer 13072867. 
De statutenwijziging werd goedgekeurd door de raad voor maatschappelijk welzijn op 
08/11/2017 en door de gemeenteraad op 11/12/2017. 
6. Het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn van de gemeente Neerpelt, 
met zetel te 3910 Neerpelt, Kerkstraat 10 en met ondernemingsnummer 
0212.204.227, hier vertegenwoordigd door haar stemgerechtigde vertegenwoordiger, 
De heer VROLIX Gilbert Alfons, wonende te 3910 Neerpelt, Heikant 11. 
Benoemd bij beslissing van de algemene vergadering de dato 5 februari 2013, 
bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 13 mei 2013 onder 
nummer 13072867. 
De statutenwijziging werd goedgekeurd door de raad voor maatschappelijk welzijn op 
09/11/2017 en door de gemeenteraad op 11/12/2017. 
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7. Het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn van de gemeente Overpelt, 
met zetel te 3900 Overpelt, Peltanusstraat 9 en met ondernemingsnummer 
0212.207.591, hier vertegenwoordigd door haar stemgerechtigde vertegenwoordiger, 
De heer VANENDERT Dominiek, wonende te 3900 Overpelt, Haasbosstraat 30. 
Benoemd bij beslissing van de algemene vergadering de dato 5 februari 2013, 
bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 13 mei 2013 onder 
nummer 13072867. 
De statutenwijziging werd goedgekeurd door de raad voor maatschappelijk welzijn op 
30/11/2017 en door de gemeenteraad op 30/11/2017. 
8. Het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn van de stad Peer, met zetel te 
3990 Peer, Zuidervest 2 bus A en met ondernemingsnummer 0212.207.888, hier 
vertegenwoordigd door haar stemgerechtigde vertegenwoordiger, mevrouw CEYSSENS 
Lutgarde Gerarda Gertrude, wonende te 3990 Peer, Peerderbaan 92. 
Benoemd bij beslissing van de algemene vergadering de dato 5 februari 2013, 
bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 13 mei 2013 onder 
nummer 13072867. 
De statutenwijziging werd goedgekeurd door de raad voor maatschappelijk welzijn op 
30/11/2017 en door de gemeenteraad op 18/12/2017. 
9. Het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn van de stad Bree, met zetel te 
3960 Bree, Peerderbaan 37 en met ondernemingsnummer 0212.243.720, hier 
vertegenwoordigd door haar stemgerechtigde vertegenwoordiger, de heer [ETEN 
Jacques Livinus, wonende te 3960 Bree, Kleine Schoolstraat 12/A000. 
Benoemd bij beslissing van de algemene vergadering de dato 9 juni 2015, 
bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 25 augustus 2015 onder 
nummer 15122298. 
De statutenwijziging werd goedgekeurd door de raad voor maatschappelijk welzijn op 
27/11/2017 en door de gemeenteraad op 14/12/2017. 
BUREAU:  
De vergadering wordt voorgezeten door mevrouw JACOBS Lydia Maria Eugène, 
voornoemd. 
UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER: 
De voorzitter, zet uiteen en verzoekt ondergetekende Notaris akte te nemen van 
hetgeen volgt : 
1. De publiekrechtelijke vereniging "WELZIJNSREGIO NOORD-LIMBURG" met maat-
schappelijke zetel te 3910 Neerpelt, Kerkstraat 1 werd opgericht bij akte verleden voor 
notaris Dirk Seresia te Overpelt op zes juni tweeduizend. 
De vereniging heeft als ondernemingsnummer 0267.393.663. 
2. Onderhavige buitengewone algemene vergadering werd samengeroepen om te 
beraadslagen en te beslissen over de navolgende agendapunten : 
A) Wijziging van het doel; 
B) verlenging van de duur; 
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C) Aanpassing van de statuten aan het decreet van 19 december 2008 en de genomen 
beslissingen en derhalve afschaffing van de bestaande tekst van de statuten en 
goedkeuren van nieuwe statuten; 
D) Machtiging aan de voorzitter; 
E) Coordinatie van de statuten. 
VASTSTELLING DAT DE VERGADERING GELDIG IS SAMENGESTELD: 
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. 
De vergadering vat vervolgens de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende 
beslissingen: 
A. WIJZIGING VAN HET DOEL.  
De algemene vergadering beslist het doel van de vereniging te wijzigen. 
Zij beslist de tekst van artikel 2 te schrappen en te vervangen door navolgende tekst: 
"De vereniging heeft tot doel om de deelnemende OCMW's en gemeenten te 
ondersteunen bij onderzoek en beleidsplanning, om op te treden als overlegorgaan 
tussen de lokale besturen en derden partners en om gemeenschappelijke projecten en 
diensten van deze lokale besturen te organiseren: rechtshulp, schuldbemiddeling, 
tewerkstelling en opleiding, gezinszorg en aanvullende thuiszorg, sociaal 
verhuurkantoor, wonen, integratie van personen van buitenlandse herkomst, de 
regierol van de sociale economie, de organisatie van het wijk-werken, de 
informatieveiligheid. 
Nieuwe diensten of projecten kunnen worden opgericht en uitgevoerd mits naleving 
van de procedure voorzien in artikel 17. 
Ook activiteiten die het beleid van de lokale besturen ondersteunen zoals de 
uitvoering van het kwaliteitsdecreet, het welzijn op het werk en de 
informatieveiligheid kunnen volgens dezelfde procedure voorzien in artikel 17 worden 
georganiseerd. 
In de uitvoering van deze opdrachten werkt Welzijnsregio Noord-Limburg als 
spiegelvereniging van DISV Intergemeentelijke Samenwerking 'RegioNoord-Limburg'. 
Het opgenomen dienstenaanbod vanuit de deelnemende lokale besturen verloopt 
vraaggestuurd en gaat uit van een sterke interactie met de lokale besturen en dit 
zowel op bestuurlijk als op het ambtelijke vlak. 
Onverminderd andere wettelijke en decretale bepalingen kan de Vereniging 
deelnemen in publiekrechtelijke of privaatrechtelijke rechtspersonen voor zover het 
doel van deze rechtspersonen overeenstemt met de eigen doelstellingen van de 
Vereniging. 
Zij kan eveneens mandaten uitoefenen als lid, bestuurder , vereffenaar enzovoort in 
rechtspersonen waarin zij participeert of op ander wijze betrokken is. Zij kan eveneens 
samenwerkingsakkoorden afsluiten met gelijkaardige verenigingen , voor zover het 
maatschappelijk doel van deze rechtspersonen overeenstemt met de eigen 
doelstellingen van de Vereniging." 
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Derde blad 

Stemming. 
Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen. 
B. VERLENGING VAN DE DUUR.  
In afwijking van hetgeen bepaald wordt in artikel 4 van de statuten, beslist de 
algemene vergadering unaniem de duur van de vennootschap te verlengen met een 
termijn van 15 jaar, die ingaat op de dag na het verstrijken van de huidige termijn, 
zijnde met ingang vanaf 11 oktober 2020. 
Eén jaar voor het verstrijken van de tweede termijn kan de algemene vergadering 
beslissen tot verlenging van de vereniging op de wijze zoals bepaald in artikel 23 van 
de statuten. De deelnemers die niet wensen te verlengen kunnen daartoe niet 
verplicht worden en houden op deel uit te maken van de vereniging op het einde van 
het jaar waarin tot de verlenging door de algemene vergadering is beslist. Vooraf 
leggen zij hun daartoe strekkende beslissing voor. Deze beslissing wordt gevoegd bij 
het verslag van de Algemene Vergadering. 
De deelnemers die niet wensen te verlengen moeten de door hen aangegane 
verbintenissen naleven, maar zijn voor het overige, naar aanleiding van het enkele feit 
van hun uittreding wegens niet-verlenging, geen schadevergoeding verschuldigd. 
De vereniging mag slechts verbintenissen aangaan die haar duur te boven gaan zo zij 
deze verbintenissen kan nakomen door middel van haar inkomsten, haar 
maatschappelijk kapitaal, reservefondsen en vast beloofde toelagen en voor zover de 
vereffening van de vereniging of de beslissing van een deelgenoot om deel te nemen 
aan de verlenging niet bemoeilijkt wordt. 

Stemming. 
Deze beslissing wordt met eenparigheid van stemmen genomen. 
C. AANPASSING VAN DE STATUTEN.  
De vergadering beslist de statuten aan te passen aan: 
- het decreet van 19 december 2008; 
- de genomen beslissingen. 
Dienovereenkomstig beslist zij de thans bestaande statuten af te schaffen en te 
vervangen door de navolgende statuten: 
"Titel I. Naam, rechtsvorm, doel, zetel, duur 
Artikel 1. Benaming.  
De vereniging draagt de naam "Welzijnsregio Noord-Limburg'. 
Alle akten , facturen, aankondigingen, publicaties en andere stukken uitgaande van de 
vereniging vermelden de benaming van de vereniging met onmiddellijk daarvoor of 
daarna leesbaar en voluit geschreven "Vereniging onderworpen aan het decreet van 
19 december 2008 betreffende de organisatie van de Openbare Centra voor 
Maatschappelijk welzijn". 
Artikel 2. Rechtsvorm.  
Welzijnsregio Noord-Limburg neemt de vorm aan van een vereniging overeenkomstig 
de bepalingen van Titel VIII, Hoofdstuk I van het decreet betreffende de organisatie 
van de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn van 19 december 2008 (hierna 
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genoemd het "OCMW-decreet") . 
De vereniging bezit rechtspersoonlijkheid. Zij kan onder meer, onder dezelfde 
voorwaarden als de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn, subsidies van de 
openbare besturen en schenkingen en legaten ontvangen alsmede leningen aangaan. 
Conform artikel 219 van het OCMW-decreet wordt de vereniging in de gevallen waarin 
het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn geheel of gedeeltelijk een 
erkenning , vergunning of subsidiëring kan verkrijgen, gelijkgesteld met een Openbaar 
Centrum voor Maatschappelijk Welzijn. 
Artikel 3. Doel.  
De vereniging heeft tot doel om de deelnemende OCMW's en gemeenten te 
ondersteunen bij onderzoek en beleidsplanning, om op te treden als overlegorgaan 
tussen de lokale besturen en derden partners en om gemeenschappelijke projecten en 
diensten van deze lokale besturen te organiseren: rechtshulp, schuldbemiddeling, 
tewerkstelling en opleiding, gezinszorg en aanvullende thuiszorg, sociaal 
verhuurkantoor, wonen, integratie van personen van buitenlandse herkomst, de 
regierol van de sociale economie, de organisatie van het wijk-werken, de 
informatieveiligheid. 
Nieuwe diensten of projecten kunnen worden opgericht en uitgevoerd mits naleving 
van de procedure voorzien in artikel 17. 
Ook activiteiten die het beleid van de lokale besturen ondersteunen zoals de 
uitvoering van het kwaliteitsdecreet, het welzijn op het werk en de 
informatieveiligheid kunnen volgens dezelfde procedure voorzien in artikel 17 worden 
georganiseerd. 

In de uitvoering van deze opdrachten werkt Welzijnsregio Noord-Limburg als 
spiegelvereniging van DISV Intergemeentelijke Samenwerking 'Regio Noord-Limburg'. 
Het opgenomen dienstenaanbod vanuit de deelnemende lokale besturen verloopt 
vraaggestuurd en gaat uit van een sterke interactie met de lokale besturen en dit 
zowel op bestuurlijk als op het ambtelijke vlak. 
Onverminderd andere wettelijke en decretale bepalingen kan de Vereniging 
deelnemen in publiekrechtelijke of privaatrechtelijke rechtspersonen voor zover het 
doel van deze rechtspersonen overeenstemt met de eigen doelstellingen van de 
Vereniging. 
Zij kan eveneens mandaten uitoefenen als lid, bestuurder , vereffenaar enz... in 
rechtspersonen waarin zij participeert of op ander wijze betrokken is. Zij kan eveneens 
samenwerkingsakkoorden afsluiten met gelijkaardige verenigingen , voor zover het 
maatschappelijk doel van deze rechtspersonen overeenstemt met de eigen 
doelstellingen van de Vereniging. 
Artikel 4. Zetel.  
De zetel van de vereniging is gevestigd te Neerpelt, Kerkstraat 1. 
Elke wijziging van de zetel vergt een statutenwijziging. Deze statutenwijziging vereist 
de voorafgaande instemming van alle deelnemende OCMW's. 
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Vierde blad 

De raad van bestuur zorgt voor de bekendmaking van dit besluit in de bijlagen aan het 
Belgisch Staatsblad. 
Naast de maatschappelijke zetel mag de vereniging een of meer exploitatiezetels 
vestigen. 
Artikel 5. Duur.  
De vereniging wordt verlengd voor een termijn van 15 jaar, die ingaat op de dag na 
het verstrijken van de vorige termijn, zijnde met ingang vanaf 11 oktober 2020. 
Eén jaar voor het verstrijken van de tweede termijn kan de algemene vergadering 
beslissen tot verlenging van de vereniging op de wijze zoals bepaald in artikel 23 van 
deze statuten. De deelnemers die niet wensen te verlengen kunnen daartoe niet 
verplicht worden en houden op deel uit te maken van de vereniging op het einde van 
het jaar waarin tot de verlenging door de algemene vergadering is beslist. Vooraf 
leggen zij hun daartoe strekkende beslissing voor. Deze beslissing wordt gevoegd bij 
het verslag van de Algemene Vergadering. 
De deelnemers die niet wensen te verlengen moeten de door hen aangegane 
verbintenissen naleven, maar zijn voor het overige, naar aanleiding van het enkele feit 
van hun uittreding wegens niet-verlenging, geen schadevergoeding verschuldigd. 
De vereniging mag slechts verbintenissen aangaan die haar duur te boven gaan zo zij 
deze verbintenissen kan nakomen door middel van haar inkomsten, haar 
maatschappelijk kapitaal, reservefondsen en vast beloofde toelagen en voor zover de 
vereffening van de vereniging of de beslissing van een deelgenoot om deel te nemen 
aan de verlenging niet bemoeilijkt wordt. 
Titel II. 	Deelgenoten, toetreding, uittreding, uitsluitingn deelname aan de  
dienstverlening 

Artikel 6. Deelgenoten .  
Welzijnsregio Noord-Limburg is samengesteld uit de stichtende en later toegetreden 
deelgenoten met name de OCMW's van Bocholt, Bree, Hamont-Achel, Hechtel-Eksel, 
Lommel, Meeuwen-Gruitrode, Neerpelt, Overpelt en Peer. 
Op de zetel van de vereniging wordt door toedoen van de raad van bestuur een 
register van alle deelgenoten bijgehouden waar de gegevens van de deelgenoten 
worden ingeschreven. Alle beslissingen betreffende toetreding, uittreding en 
uitsluiting van de deelgenoten worden in het register ingeschreven. 
Artikel 7. Toetreding.  
De vereniging is samengesteld uit de in artikel 6 van deze statuten genoemde OCMW's 
en uit de OCMW's die later toetreden, bij beslissing van de algemene vergadering en 
na goedkeuring van de toetredingsbeslissing van de raad voor maatschappelijk welzijn 
door de betreffende gemeenteraad. 
Kunnen verder toetreden de gemeenten, bij beslissing van de algemene vergadering 
en na goedkeuring van de toetredingsbeslissing van de gemeenteraad. 
Tenslotte kunnen rechtspersonen toetreden, andere dan die welk winstoogmerk 
hebben, bij beslissing van de algemene vergadering en na goedkeuring van de 
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toetredingsbeslissing van de algemene vergadering van de rechtspersoon. 
Artikel 8. Uittreding, verval en uitsluiting van deelgenootschap .  
§1 Het lidmaatschap van Welzijnsregio Noord-Limburg eindigt door uittreding, ontslag 
, verval van het lidmaatschap of uitsluiting . 
§2 Uittreding.  
Indien een deelgenoot wenst uit te treden deelt deze de beslissing bij aangetekend 
schrijven mede aan de raad van bestuur tijdens de eerste zes maanden van het 
boekjaar. 
Behoudens toepassing van artikel 225 van het OCMW-decreet, kan geen aanvraag tot 
uittreding worden toegestaan tijdens de eerste vijf jaar volgend op de datum waarop 
de raadsbeslissing tot toetreding werd goedgekeurd door de algemene vergadering. 
De raad van bestuur zal de aanvraag voorleggen aan de eerstvolgende, eventueel 
speciaal bijeengeroepen algemene vergadering, die beslist volgens de modaliteiten 
vastgesteld in artikel 23, tweede lid. 
§3 Verlies van rechtspersoonlijkheid.  
In geval van verlies van rechtspersoonlijkheid van een lid, beslist de algemene 
vergadering volgens de modaliteiten vastgesteld in artikel 23 tweede lid, of de 
rechtsopvolger met de betrokken deelgenoot als lid wordt aanvaard, volgens welke 
modaliteiten het lidmaatschap kan overgedragen worden, dan wel of het lidmaatschap 
vervalt. 
§4 Uitsluiting. 
Een deelgenoot kan worden uitgesloten wegens het niet nakomen van zijn 
verbintenissen tegenover de vereniging en nadat zulks door de algemene vergadering 
werd vastgesteld. De uitsluiting kan eveneens worden uitgesproken bij fusie van een 
deelgenoot met een andere dan één van de deelgenoten 
Artikel 9. Vergoedingen bij uittreding of uitsluiting.  
Een deelgenoot die zich terugtrekt uit de vereniging of wordt uitgesloten kan geen 
aanspraak maken op een aandeel in het vermogen, noch van de reserve of het 
kasgeldfonds. Hij kan ook de teruggave niet eisen van de betaalde bijdragen. 
Hij zal de tegenwaarde ontvangen van zijn eventuele inbreng in de vereniging, 
geraamd volgens de boekhoudkundige waarde op het ogenblik van het ontslag. 
Deze terugbetaling kan slechts plaatshebben na vereffening van alle vergoedingen 
wegens kosten, schade en intresten en van de schulden of lasten welke de deelgenoot 
aan de vereniging mocht verschuldigd zijn. 
Artikel 10. Deelname aan de dienstverlening.  
Iedere deelgenoot is vrij om beroep te doen op de diensten die worden ingericht door 
de vereniging. De aanvraag om aansluiting bij bepaalde vormen van dienstverlening 
moet minstens drie (3) maanden op voorhand worden ingediend bij de raad van 
bestuur. Een deelgenoot kan zich terugtrekken uit een bepaald initiatief mits een 
vooropzeg van één (1) jaar bij aangetekend schrijven aan de voorzitter van de 
vereniging. 
Titel III. Maatschappelijk kapitaal - Verplichtingen van de deelgenoten  
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Vijfde blad 

Artikel 11. Maatschappelijk kapitaal.  
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt minimum honderdduizend euro (100.000) en is 
samengesteld uit ondeelbare aandelen van tweehonderd vijftig (250) euro. 
Het aantal aandelen dat door de deelgenoten OCMW's wordt onderschreven, wordt 
bepaald door het aantal inwoners van de gemeente. Per inwoner wordt de intekening 
op het maatschappelijk kapitaal vastgesteld op één Euro. Het totale bedrag voor elke 
deelgenoot wordt afgrond naar de hogere eenheid. 
Als bevolkingscijfer wordt de meest recente officiële opgave van de gemeente per één 
januari van het jaar voorafgaand aan de oprichting in aanmerking genomen. 
De aandelen kunnen niet worden overgedragen tenzij onder de OCMW's zelf en dit 
slechts in het geval van gehele of gedeeltelijke toevoeging van het grondgebied van 
een gemeente bij een andere gemeente, mits de algemene vergadering daartoe 
machtiging verleent en mits de afstand van de aandelen geen afbreuk doet aan de 
waarborg van de goede uitvoering der verbintenissen. 
Voor OCMW's die na de stichting toetreden tot de vereniging kan de algemene 
vergadering vragen om het maatschappelijk kapitaal bij de toetreding vol te storten. 
De algemene vergadering kan overgaan tot aanpassing van het ingeschreven kapitaal 
bij verhoging van de bevolking met tien ten honderd. Ingeval van vermindering van de 
bevolking blijft het bedrag van de inschrijving behouden. 
Artikel 12. Intekening maatschappelijk kapitaal. 
Bij intekening zal door de deelgenoten OCMW's het kapitaal voor de helft worden 
gestort. Het overblijvende deel kan door de raad van bestuur naargelang de behoefte 
van de vereniging worden opgevraagd. Het opgevraagde kapitaal zal door de 
deelgenoten worden gestort binnen het jaar na de opvraging. De deelgenoot die de 
opgevraagde volstortingen niet heeft uitgevoerd binnen het jaar na de opvraging zal 
aan de vennootschap vanaf het verstrijken van dat jaar tot het moment van de 
effectieve betaling een intrest verschuldigd zijn gelijk aan de wettelijke intrest. 
Elke deelgenoot kan evenwel op gelijk welk ogenblik met toestemming van de raad van 
bestuur vooruitbetalingen doen ter gehele of gedeeltelijke vereffening van het nog 
verschuldigde bedrag van het door hem onderschreven kapitaal. 
Artikel 13. Afrekening kostenstaat.  
De algemene vergadering van de vereniging stelt de tarieven vast voor de te verrichten 
prestaties. Zij kan deze taak tevens delegeren aan de raad van bestuur. 
De deelgenoten ontvangen ieder kwartaal of volgens een door de raad van bestuur 
bepaalde periode, de kostenstaat van de voor hun rekening verrichte prestaties. Zij 
moeten deze bedragen vereffenen binnen de maand na datum van toezending van de 
kostenstaat. Na die termijn wordt een intrest aangerekend zoals bepaald in artikel 12. 
De kostprijs van de dienstverlening die aangerekend wordt berekend aan de hand van 
de analytische resultatenrekening van elke dienst. 
De raad van bestuur kan ieder kwartaal een voorschot opvragen. De afrekening 
gebeurt na goedkeuring van de jaarrekening. 
Artikel 14.  
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De vereniging mag geen verbintenissen aangaan, welke uitgaven zouden kunnen 
meebrengen, die niet kunnen voldaan worden door middel van haar inkomsten, 
reserves, vast beloofde toelagen of maatschappelijk kapitaal. 
Titel IV. Algemene Vergadering.  
Artikel 15.  
De regelmatig samengestelde algemene vergadering bestaat uit de leden deelgenoten 
OCMW's, gemeenten en rechtspersonen. 
De OCMW's en de gemeenten worden in de algemene vergadering vertegenwoordigd 
door de leden van de raden voor maatschappelijk welzijn en van de gemeenteraden. 
Iedere raad voor maatschappelijk welzijn duidt een afgevaardigde aan die namens hem 
zal deelnemen aan de stemmingen. De beslissingen van de algemene vergadering 
verbinden alle deelgenoten. 
Artikel 16.  
Buiten de bevoegdheden die haar uitdrukkelijk worden toegekend door de wet en 
door onderhavige statuten, beslist de algemene vergadering over de verhoging van het 
maatschappelijk kapitaal, over de wijzigingen van de statuten en over de vroegtijdige 
ontbinding van de vereniging. 
De gewone algemene vergadering neemt kennis van de verslagen van de raad van 
bestuur en van het college van commissarissen. Ze beslist over de besluiten en de 
voorstellen van die verslagen. Ze stelt het meerjarenplan, het budget en de 
jaarrekening vast, voor zover de wetgeving die bevoegdheid niet aan een ander orgaan 
heeft overgedragen. Ze spreekt zich uit over het ontwerp van winstdeling. 
In een afzonderlijke beslissing spreekt zij zich uit over de kwijting die dient gegeven 
aan de bestuurders en de commissarissen. Tot het aangaan van leningen wordt, op 
voorstel van de raad van bestuur, beslist door de algemene vergadering. 
Artikel 17  
De algemene vergadering kan slechts over de oprichting van projecten en diensten 
betreffende dienstverlenings- of ondersteunende activiteiten beslissen na machtiging 
van alle raden voor maatschappelijk welzijn van de deelgenoten en na machtiging van 
alle gemeenteraden van deze deelgenoten en machtiging van alle bevoegde organen 
van de overige deelgenoten waar de instelling zich bevindt of waar de dienst, waarop 
de beslissing betrekking heeft, wordt aangeboden overeenkomstig artikel 60 § 6 van 
de Organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor 
maatschappelijk welzijn. 
De machtiging tot het oprichten van diensten en projecten die wordt gegeven aan de 
vereniging doet geen afbreuk aan het recht van de OCMW's en de gemeenten om vrij 
beroep te doen op deze projecten en diensten zoals dat is voorzien in artikel 10. 
Artikel 18.  
De gewone algemene vergadering komt elk jaar bijeen voor dertig juni. Buitengewone 
algemene vergaderingen kunnen door de raad van bestuur bijeengeroepen telkens als 
hij dit noodzakelijk acht en dit minstens eenmaal in de loop van het laatste trimester 
van elk jaar, om de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor het 
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Zesde blad 

volgend boekjaar te bespreken. 
Op aanvraag van de deelgenoten die samen tenminste één derde van het 
onderschreven kapitaal bezitten, is de raad van bestuur verplicht binnen de dertig 
dagen na de aanvraag een algemene vergadering bijeen te roepen. De aanvraag moet 
de punten vermelden die op de agenda worden geplaatst. 
Artikel 19.  
De uitnodiging voor de algemene vergadering vermeldt de agenda. Zij worden aan de 
leden toegestuurd ten minste dertig dagen voor de datum van de vergadering. 
De agenda wordt opgesteld door de raad van bestuur. De agenda moet echter 
worden aangevuld met de punten die door de deelgenoten bij beslissing van de raad 
voor maatschappelijk welzijn of van de gemeenteraad, ten minste veertien dagen voor 
de vergadering aan de raad van bestuur worden ter kennis gebracht. In dit geval zal de 
bijkomende agenda minstens vijf dagen voor de vergadering aan de leden worden 
verstuurd. 
De algemene vergadering mag enkel beraadslagen over de punten die op de agenda 
staan, behalve in geval van hoogdringendheid, die door twee derden van de aanwezige 
stemgerechtigde leden moet worden vastgesteld. 
Artikel 20.  
De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van 
bestuur. Bij afwezigheid van de voorzitter wordt hij vervangen door een lid van de 
raad van bestuur zoals voorzien in artikel 29 van deze statuten. 
Artikel 21.  
Iedere deelgenoot OCMW beschikt over één stem per begonnen schijf van tien 
aandelen. Deze deelgenoten duiden de afgevaardigde aan die aan de stemmingen zal 
deelnemen. 
Artikel 22.  
De algemene vergadering kan slechts geldig beraadslagen indien de aanwezige 
vertegenwoordigers van de stemgerechtigde deelgenoten minstens de helft van het 
maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. Indien het aanwezigheidsquorum niet 
wordt gehaald, wordt gehandeld zoals in artikel 36 van het OCMW-decreet, dat stelt 
dat de algemene vergadering na een tweede oproeping, ongeacht het aantal 
aanwezige leden, op geldige wijze kan beraadslagen of beslissen over de onderwerpen 
die voor de tweede maal op de agenda voorkomen. Deze bepaling geldt niet voor 
statutenwijzigingen. 
Behoudens in de gevallen dat de wet of de statuten anders wordt bepalen, 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 agenda punt geheim te stemmen. De stemming is steeds geheim 
wanneer het personen betreft. 
De bijeenkomsten van de algemene vergadering zijn in principe openbaar, behalve in 
de gevallen waarbij de vergaderingen in besloten zitting worden gehouden: 
le  het om aangelegenheden gaat die de persoonlijke levenssfeer raken. Zodra een 



dergelijk punt aan de orde is, beveelt de voorzitter de behandeling in besloten 
vergadering; 
2e  de algemene vergadering met tweederde van de aanwezige leden en op 
gemotiveerde wijze beslist tot behandeling in besloten vergadering, in het belang van 
de openbare orde of op grond van ernstige bezwaren tegen de openbaarheid. 
De vergaderingen over het meerjarenplan en de aanpassingen ervan, het budget, een 
budgetwijziging of de jaarrekening zijn in elk geval openbaar. 
Artikel 23.  
Krachtens het bepaalde in artikel 224, tweede lid van het OCMW-decreet, wordt over 
de wijziging van de statuten, de verlenging van de duur of de voortijdige ontbinding 
van de vereniging beslist met de instemming van alle deelgenoten. Bij de wijziging van 
de statuten is dit slechts nodig indien ze een verzwaring van de verplichtingen of de 
vermindering van de rechten van de deelgenoten teweegbrengen. 
Om te beslissen over de aanneming, de uittreding of de uitsluiting van deelgenoten, 
moeten de op de algemene vergadering aanwezige stemgerechtigde afgevaardigden 
van de leden ten minste twee derde van de maatschappelijke aandelen 
vertegenwoordigen. Wanneer deze voorwaarde niet vervuld is, wordt binnen de twee 
maanden een nieuwe algemene vergadering bijeengeroepen met dezelfde agenda. De 
beslissingen worden genomen met twee derde van de uitgebrachte stemmen. 
Artikel 24.  
De beslissingen van de algemene vergadering worden genotuleerd. De notulen 
worden, na 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. 
Een eensluidend afschrift van de notulen moet door de secretaris binnen de veertien 
dagen worden toegestuurd aan de deelgenoten. 
Titel V. Raad van Bestuur.  
Artikel 25.  
Elk OCMW als deelgenoot wordt in de raad van bestuur vertegenwoordigd door één 
raadslid per begonnen schijf van twintigduizend (20.000) inwoners die hun gemeente 
telt op één januari van het jaar voor de algemene vergadering. 
De leden worden aangeduid door de algemene vergadering op voordracht van de 
OCMW's die zij vertegenwoordigen. 
Voor elk lid kan een plaatsvervanger worden aangeduid die de vergaderingen mag 
bijwonen in de plaats van het effectieve lid. ledere vertegenwoordiger of 
plaatsvervanger beschikt over één stem. 
Artikel 26.  
Wanneer een mandaat van bestuurder openvalt, hebben de overige bestuurders het 
recht om op voordracht van de deelgenoot die de gewezen bestuurder afvaardigde, 
voorlopig in de vacature te voorzien. De definitieve vervanging gebeurt dan tijdens de 
eerstvolgende algemene vergadering. 
De aldus gekozen bestuurder voltooit het mandaat van degene die hij vervangt. 
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Artikel 27.  
Het mandaat van bestuurder duurt zes jaar en is hernieuwbaar. 
De bestuurders verliezen hun mandaat: 
A. bij ontslag 
B. onmiddellijk na de eerste algemene vergadering die volgt op de vernieuwing van de 
raden voor maatschappelijk welzijn. 
C. bij verlies van het mandaat van lid van de raad voor maatschappelijk welzijn die hem 
afvaardigde 
D. op verzoek van de raad voor maatschappelijk welzijn die hem heeft voorgedragen 
E. door afzetting door de algemene vergadering met drie vierde van de uitgebrachte 
stemmen indien hij /zij daden heeft gesteld die een ernstig nadeel berokkenen aan de 
belangen van de vereniging 
Artikel 37 van het OCMW-decreet is mutatis mutandis van toepassing op de leden van 
de raad van bestuur van de vereniging. 
Artikel 28.  
De bestuurders worden niet bezoldigd. 	De algemene vergadering kan hun 
presentiegeld toekennen, dat niet meer mag bedragen dan het bedrag dat wordt 
toegekend aan de raadsleden van het OCMW van de gemeente waar de zetel van de 
vereniging is gevestigd. 
De raad van bestuur mag de reiskosten van zijn leden vergoeden op basis van het 
tarief dat geldt voor het OCMW van de gemeente waar de zetel van de vereniging is 
gevestigd. 
Artikel 29.  
Tijdens de eerste vergadering volgend op de benoeming van de bestuurders door de 
algemene vergadering, kiest de raad van bestuur uit zijn leden een voorzitter en een 
secretaris. De gekozen voorzitter en secretaris verliezen hun functie wanneer zij 
ontslag nemen of wanneer zij ophouden raadslid te zijn. 
Bij tijdelijke afwezigheid of verhindering of bij overlijden van de voorzitter en /of de 
secretaris wordt gehandeld overeenkomstig artikel 54 van het OCMW-decreet. 
Artikel 30.  
De raad van bestuur vergadert minstens zes (6) maal per jaar. 
De artikelen 30-48 van het OCMW-decreet zijn mutatis mutandis van toepassing op de 
vergaderingen van de raad van bestuur.. 
Artikel 31.  
De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om op te treden namens 
de vereniging en om alle daden van beheer en beschikking te verrichten die binnen het 
maatschappelijke doel vallen. Alles wat niet uitdrukkelijk is voorbehouden aan de 
voorzitter of de algemene vergadering door de wet of door de statuten, behoort tot de 
bevoegdheid van de raad van bestuur. 
Onverminderd de toepassing van artikel 229 van het OCMW-decreet bepaalt de raad 
van bestuur de personeelsformatie en alle personeelsleden worden door hem 
aangeworven, benoemd of bevorderd overeenkomstig vooraf bepaalde aanwervings - 
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en bevorderingsvoorwaarden. 
De raad van bestuur is bevoegd tot toepassing op die personeelsleden van alle 
bepalingen vervat in titel III van het OCMW-decreet. 
Artikel 32.  
De raad van bestuur kan uit zijn midden een vast bureau oprichten dat belast is met 
het afhandelen van zaken van dagelijks bestuur. 
Het vast bureau bestaat uit drie (3) leden met inbegrip van de voorzitter. De voorzitter 
is van rechtswege en met beraadslagende stem voorzitter van het vast bureau. 
Er wordt minstens een adviescommissie opgericht die bestaat uit de secretarissen van 
de deelnemende besturen of hun plaatsvervanger. Deze commissie verleent advies 
over elke materie die rechtstreeks betrekking heeft op de geboden dienstverlening. 
Met uitzondering van de personeelsleden van de deelnemende besturen, kan aan de 
leden van het vast bureau en de adviescommissies en werkgroepen een presentiegeld 
worden toegekend onder dezelfde voorwaarden die gelden voor de leden van de raad 
van bestuur. 
De raad van bestuur kan ook adviescommissies en werkgroepen oprichten waarin 
naast een aantal door hem bepaalde leden van de raad van bestuur ook externe 
deskundigen zonder beraadslagende stem kunnen zetelen. Deze commissies en 
werkgroepen worden opgericht om informatie te verzamelen en adviezen te 
verstrekken omtrent de oprichting en de werking van bepaalde diensten of ter 
ondersteuning van het algemeen beleid. 
Artikel 33.  
Behoudens de uitzonderingen bepaald door de raad van bestuur in het huishoudelijk 
reglement worden alle akten die de vereniging verbinden, ondertekend door de 
voorzitter en de secretaris. 
Tenzij de raad van bestuur in een bijzonder geval hierover anders beslist, 
vertegenwoordigt de voorzitter de vereniging in alle gerechtelijke en 
buitengerechtelijke handelingen. 
Titel Vl. College van commissarissen.  
Artikel 34.  
De regels van administratief toezicht volgens Titel IX van het OCMW -decreet zijn 
eveneens van toepassing op de vereniging. Voor het overige wordt het toezicht 
uitgeoefend door een college van commissarissen bestaande uit drie (3) leden. 
De leden van dit college worden benoemd door de algemene vergadering en ze 
kunnen door haar worden afgezet. Hun mandaat is onverenigbaar met het 
lidmaatschap van de raad van bestuur. 
Het college van commissarissen kan zich op kosten van de vereniging, de medewerking 
verzekeren van een expert -boekhouder. 
Artikel 35.  
De commissarissen oefenen een recht van toezicht uit op alle verrichtingen van de 
vereniging. Zij mogen inzage nemen van de boeken, de briefwisseling, de notulen en, 
in het algemeen, alle geschriften van de vereniging, zonder deze te verplaatsen. 
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De meerderheid der commissarissen mag aan de raad van bestuur de bijeenroeping 
van de algemene vergadering vragen. Weigert de raad van bestuur de algemene 
vergadering bijeen te roepen binnen de maand, te rekenen van de dag van ontvangst 
van de aanvraag, kan de meerderheid der commissarissen zelf tot de bijeenroeping 
overgaan. 
De commissarissen brengen het resultaat van hun opdracht alsmede de voorstellen die 
zij gepast oordelen, ter kennis van de algemene vergadering. De commissarissen 
bezorgen ten minste drie weken voor de gewone algemene vergadering aan elke 
deelgenoot een verslag dat de nodige gegevens bevat om te kunnen oordelen op 
welke wijze de statuten en wettelijke voorschriften werden nageleefd. 
Titel VII. Financiële en boekhoudkundige regels.  
Artikel 36. Meerjarenplan en budget, boekhouding en jaarrekening.  
Welzijnsregio Noord-Limburg 	maakt een meerjarenplan en een budget op 
overeenkomstig de regels vermeld in titel IV van het OCMW-decreet, voor het 
meerjarenplan en het budget van het OCMW. 
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 boekhouding wordt gevoerd en de jaarrekening wordt opgesteld overeenkomstig 
de regels, vermeld in titel IV van het OCMW-decreet, voor de boekhouding en de 
jaarrekening van het OCMW. 
Uiterlijk op 31 december van ieder jaar worden de nodige opnemingen, verificaties, 
opzoekingen en waarderingen verricht om de inventaris op te maken van al de 
bezittingen, vorderingen, schulden en verplichtingen van welke aard ook. 
De boekhouding wordt gevoerd onder de verantwoordelijkheid en het toezicht van de 
raad van bestuur. 
Artikel 37. Boekjaar en saldo.  
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van hetzelfde 
jaar. leder jaar, per eenendertig december worden de rekeningen van het verlopen 
boekjaar afgesloten. 
Het eventueel batig saldo voorhanden na het afsluiten van de jaarrekening volgt de 
bestemming gegeven door de algemene vergadering en wordt bij voorrang aangewend 
ter dekking van exploitatieverliezen van voorgaande boekjaren. 
Artikel 38. Tegemoetkoming van de deelgenoten in de tekorten  
Indien de boekhouding bij afsluiting, overeenkomstig de regels vermeld in de artikelen 
166, 173, en 180 van het OCMW-decreet voor de boekhouding en de jaarrekening van 
het OCMW, een negatief resultaat vertoont, dan zullen de deelgenoten het tekort van 
de exploitatie van de vereniging dragen naar rata van hun aandeel in het 
maatschappelijk kapitaal. 
Indien dit tekort oploopt tot een bedrag gelijk aan de helft van het maatschappelijk 
kapitaal, kunnen de bestuurders een voorstel tot ontbinding van de vereniging aan de 
eerstvolgende algemene vergadering voorleggen. 
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TITEL VIII. Ontbinding en vereffening. 
Artikel 39.  
Onverminderd de toepassing van artikel 235 van het OCMW-decreet wordt, ingeval van 
ontbinding, het maatschappelijk vermogen verdeeld door de vereffenaars, benoemd 
door de algemene vergadering, die tevens de omvang van hun opdracht bepaalt. 
Het netto -actief van de vereniging wordt verdeeld onder de deelgenoten OCMW's 
naar verhouding van hun inschrijving." 

Stemming. 
Deze statuten worden met eenparigheid van stemmen goedgekeurd. 
D. MACHTIGING AAN DE VOORZITTER.  
De vergadering geeft aan de voorzitter alle machten noodzakelijk om de genomen 
beslissingen uit te voeren. 

Stemming. 
Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen. 
E. COORDINATIE VAN DE STATUTEN.  
De vergadering verklaart ermee akkoord te gaan dat de coordinatie van de statuten 
desgevallend wordt opgesteld en ondertekend door ondergetekende notaris. 

Stemming. 
Deze beslissing wordt genomen 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 vennootschap komen hoofdens 
huidige statutenwijziging belopen op ongeveer duizend vierhonderd euro (€ 1.400,00). 
IDENTITEITSVERKLARING  
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 
identiteitsbewijzen. 
RECHT OP GESCHRIFTEN 
Recht van vijfennegentig euro (€ 95,00) betaald op aangifte door notaris Dirk 
Seresia te Overpelt. 
SLUITING VAN DE VERGADERING. 
De voorzitter verklaart dat vervolgens alle punten op de agenda afgehandeld werden 
en verklaart de vergadering voor geheven. 
SLOTVERKLARINGEN 
1. De comparanten erkennen ieder een ontwerp van onderhavige akte ontvangen te 

hebben ingevolge verzending door ondergetekende notaris op 05/01/2017. De 
comparanten verklaren dat, hoewel het ontwerp van de akte hen minder dan vijf 
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werkdagen voor het verlijden van de akte meegedeeld werd, zij deze 
voorafgaandelijke mededeling van het ontwerp als voldoende tijdig aanzien, en dat 
zij voorafgaandelijk aan deze dit ontwerp hebben nagelezen. 

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 3910 Neerpelt, Norbertinessenlaan 5, op datum als voormeld. 
En na vervulling van alles wat hierboven staat, hebben de comparanten samen met 
mij, Notaris, getekend. 

Negende en 
laatste blad 
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