
Toelichtende nota bij agendapunt statutenwijziging 
 

Vanaf de algemene vergadering van 2020 zal de raad van bestuur van De Watergroep nog 13 

leden tellen, inclusief de voorzitter. 

De aanstelling van deze bestuurders gebeurt als volgt: 

- Benoeming van 4 bestuurders door de algemene vergadering op voordracht van de 

vennoten 

- Benoeming van 1 bestuurder door de Vlaamse regering uit een lijst van 4 kandidaat-

bestuurders voorgedragen door de vennoten van de respectieve provincies 

- Benoeming van 5 onafhankelijke bestuurders door de Vlaamse regering na selectie 

en voordracht door de raad van bestuur 

- Benoeming van 3 bestuurders, inclusief voorzitter, rechtstreeks door de Vlaamse 

regering. 

De voordracht van kandidaat-bestuurders gebeurt door de vennotenvergaderingen die 

provinciaal worden ingericht. De vertegenwoordiger van gemeente of provincie in het 

aandeelhoudersbestuur van de drinkwaterdienst is van ambtswege ook stemgerechtigd 

vertegenwoordiger in deze vennotenvergadering.  

Om als kandidaat-bestuurder te kunnen worden gekozen en voorgedragen aan 

respectievelijk de algemene vergadering en de Vlaamse regering, dient de kandidaat volgens 

de geldende statuten de meerderheid van de stemrechten te behalen.   

In het kader van administratieve vereenvoudiging, o.a. door het uitsluiten van mogelijks 

meerdere stemrondes, werd aan het aandeelhoudersbestuur van de drinkwaterdienst en 

aan het Riopactcomité volgende wijziging van dit gedeelte van artikel 19 § 5, 1° voorgesteld:  

“Iedere vennoot beschikt over evenveel stemrechten als het totaal aantal aandelen 

waarover hij beschikt. De kandidaat die de meeste stemmen behaalt, wordt voorgedragen 

als kandidaat-bestuurder”.  

Beide aandeelhoudersbesturen hebben positief advies verleend m.b.t. dit voorstel van 

statutenwijziging. 

Voorstel van beslissing 
In artikel 19 § 5, 1° van de statuten wordt de zinssnede: “De verkiezing van de kandidaat-

bestuurders gebeurt bij gewone meerderheid van stemrechten verbonden aan de aandelen, 

aangehouden door de bedoelde vennoten.“  

vervangen door  

“Iedere vennoot beschikt over evenveel stemrechten als het totaal aantal aandelen 

waarover hij beschikt. De kandidaat die de meeste stemmen behaalt, wordt voorgedragen 

als kandidaat-bestuurder.” 


