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I.

Naam en maatschappelijke zetel

Artikel 1

De Vereniging heet : de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten, afgekort VVSG.

Artikel 2

De maatschappelijke zetel is gevestigd te 1000 Brussel, Bischoffsheimlaan 1-8, in het gerechtelijk
arrondissement Brussel.

II.

Maatschappelijk doel en werkingsmiddelen

Artikel 3

De Vereniging heeft tot doel de aangesloten lokale besturen te helpen bij het vervullen van hun
beleidsdoelstellingen en opdrachten en hun autonomie te bevorderen en te verdedigen.

Artikel 4

De Vereniging streeft de verwezenlijking van dit maatschappelijk doel na met de middelen, acties
en activiteiten die zij daarvoor geschikt acht en meer in het bijzonder door :

− stelselmatig op te treden als de vertegenwoordiger van haar leden ten opzichte van andere
overheidsorganen of particuliere instellingen zowel in Vlaanderen als daarbuiten;
− advies, informatie, vorming, begeleiding en documentatie ter beschikking te stellen van haar
leden over alles wat hen aanbelangt of waarmee zij rechtstreeks of onrechtstreeks te maken
krijgen;
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− het inrichten van allerlei gemeenschappelijke acties en activiteiten om kennisdeling te
realiseren.
Omwille van het grote belang van internationalisering streeft de Vereniging ernaar om eveneens
voor de internationale werking (binnen en buiten Europa) haar leden met bovenvermelde
middelen, acties en activiteiten bij te staan.

Artikel 5

De Vereniging kan alle materiële goederen verwerven evenals alle rechten die zij nodig heeft om
haar maatschappelijk doel te bereiken.

Zij kan die goederen en rechten ook vervreemden of op om het even welke wijze ter beschikking
stellen van derden wanneer zulks nodig of nuttig wordt geacht.
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III.

Leden en lidmaatschap

Artikel 6

Par. 1. - De Vereniging omvat minstens dertig effectieve leden en een onbepaald aantal gewone
en corresponderende toegetreden leden. Alleen de effectieve leden hebben stemrecht in de
Algemene Vergadering.

Par. 2.

− De Vlaamse gemeenten treden toe als effectief lid.
− Allerlei entiteiten van het lokaal bestuur tot en met andere verenigingen en zelfs natuurlijke
personen kunnen toetreden als gewoon lid of als corresponderend lid.
− Volgende rechtspersonen kunnen toetreden als gewoon lid:
▪

de Vlaamse openbare centra voor maatschappelijk welzijn;

▪

de Vlaamse politiezones;

▪

de Vlaamse Hulpverleningszones;

▪

de verzelfstandigde entiteiten van gemeenten en openbare centra voor maatschappelijk
welzijn;

▪

de samenwerkingsverbanden van gemeenten en openbare centra voor maatschappelijk
welzijn;

▪

andere rechtspersonen waarin gemeenten of openbare centra voor maatschappelijk
welzijn deelnemen om hun doelstellingen te verwezenlijken.

▪

de VGC

− Als corresponderend lid kunnen toetreden alle natuurlijke of rechtspersonen of instellingen
zonder rechtspersoonlijkheid inzonderheid lokale mandatarissen en personeelsleden van
gemeenten of bovenvermelde rechtspersonen. Als corresponderend lid kan men geen rol
opnemen in beleidsorganen, werkgroepen of commissies.

Artikel 7

Par. 1. - Het lidmaatschap wordt verworven bij eenvoudige beslissing van het bevoegde
bestuursorgaan van het kandidaat-lid die impliciet de aanvaarding inhoudt van de verbintenissen
welke aan het lidmaatschap zijn verbonden krachtens de statuten of de beslissingen
dienaangaande van de Algemene Vergadering en bij de vaststelling door de Raad van Bestuur dat
het lidgeld werd vereffend.
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Par. 2. - De effectieve, de gewone en de corresponderende leden betalen jaarlijks volgens de
modaliteiten die zullen vastgelegd worden door de Raad van Bestuur een lidgeld waarvan het
maximum hierna is bepaald.

1. Voor de effectieve en de gewone leden bedraagt het lidgeld ten hoogste 1 euro per inwoner per
1 januari 2019. Dat maximum lidgeld wordt jaarlijks geïndexeerd op basis van de evolutie van
het indexcijfer van consumptieprijzen, verhoogd met een door de raad van bestuur te bepalen
percentage.
2. Voor de corresponderende leden bedraagt het lidgeld ten hoogste 5000 euro. Dat maximum
lidgeld wordt jaarlijks geïndexeerd op basis van de evolutie van het indexcijfer van
consumptieprijzen, verhoogd met een door de raad van bestuur te bepalen percentage.

Artikel 8

Door hun lidmaatschap geven de effectieve en de gewone leden mandaat aan de Vereniging om
hen als groep te vertegenwoordigen telkens wanneer zij dat nuttig of nodig acht voor zover dit blijkt
uit een beslissing van de Raad van Bestuur of het Dagelijks Bestuur. Dit mandaat geldt in het
bijzonder voor de vertegenwoordiging van de gemeentebesturen in hun hoedanigheid van
werkgevers bij onderhandelingen met derden over tewerkstellingsvoorwaarden en aanverwante
beleidsdomeinen.

Artikel 9

Ongeacht de andere verbintenissen die voor de leden aan het lidmaatschap zijn verbonden door
deze statuten of door latere beslissingen van de Algemene Vergadering, zijn de leden er toe
gehouden het jaarlijks lidgeld te vereffenen vóór de laatste dag van februari van elk jaar.

De leden van de Vereniging kunnen op elk ogenblik, met een aangetekende brief, een einde stellen
aan hun lidmaatschap mits ze hiervoor een vooropzeg geven van drie jaar, die ingaat op de eerste
dag van het jaar volgend op de datum van aanvaarding door de Raad van Bestuur van de
vooropzegbeslissing aan de Vereniging. Gedurende die vooropzegtermijn blijft het lidgeld
verschuldigd.

De leden van de Vereniging kunnen enkel uitgesloten worden na een beslissing van de Algemene
Vergadering op voorstel van de Raad van Bestuur.
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IV. Bestuursorganen
Artikel 10

De Vereniging wordt bestuurd door vijf bestuursorganen : de Algemene Vergadering, de
Bestuurlijke Commissies, de Raad van Bestuur, het Dagelijks Bestuur en de Algemeen Directeur.

IV1. De Algemene Vergadering
Artikel 11

Par. 1. - Samenstelling en voorzitterschap

De Algemene Vergadering bestaat uit de afgevaardigden van de leden die daartoe gemandateerd
zijn door de daartoe bevoegde organen. De Voorzitter van het Dagelijks Bestuur zit de Algemene
Vergadering voor.

Par. 2. - Uitnodigingen en bijeenkomsten

De gewone algemene vergadering komt elk jaar, op uitnodiging van de Raad van Bestuur bijeen in
het tweede trimester.

Buitengewone zittingen kunnen bijeengeroepen worden bij beslissing van de Raad van Bestuur of
op gemotiveerd verzoek van minstens 1/5 van de leden.

Dit verzoek wordt aan de Voorzitter gericht die dan zonder verder uitstel de Algemene
Vergadering bijeenroept.

De uitnodigingen voor de gewone als de buitengewone zittingen moeten minstens drie volle
weken op voorhand gericht worden aan de leden.

Par. 3. - Agenda
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De agenda van de gewone zowel als van de buitengewone Algemene Vergadering wordt
vastgelegd door de Raad van Bestuur.
Op de gewone Algemene Vergadering wordt in elk geval de jaarrekening van het afgelopen
boekjaar van de Vereniging ter goedkeuring voorgelegd.

Voor de gewone Algemene Vergadering kan elk lid bepaalde punten in de agenda doen opnemen.
Dit moet uiterlijk gebeuren in de loop van de maand die aan de gewone Algemene Vergadering
voorafgaat bij een aangetekende brief gericht aan de Voorzitter of de Algemeen Directeur. Deze
brief moet klaar en duidelijk het op te nemen agendapunt vermelden, met de overwegingen waar
het op steunt.

De uitnodiging voor de gewone of buitengewone zitting van de Algemene Vergadering moet de
agenda vermelden.

Tenzij de Algemene Vergadering ter zitting bij gewone meerderheid beslist andere punten aan de
agenda toe te voegen kan zij alleen maar geldig beslissen over die punten die op de uitnodiging
zijn vermeld.

Elk aanwezig lid kan ter zitting en onmiddellijk na de opening van de gewone zowel als van de
buitengewone Algemene Vergadering voorstellen bijkomende punten op de agenda te plaatsen.

De al of niet toevoeging van die punten aan de agenda moet onmiddellijk en vóór de behandeling
van de reeds aangekondigde punten ter stemming worden gelegd.

Par. 4. - Stemrecht

Alleen de effectieve leden hebben stemrecht in de Algemene Vergadering op voorwaarde dat zij
het lidgeld voor het lopende jaar volledig hebben betaald en naar rato van één stem per lid.

Par. 5. - Volmachten

De leden kunnen zich laten vertegenwoordigen door derden op basis van een gegeven volmacht
van het lid.

Par. 6. - Beslissingsmodaliteiten
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Behalve wanneer er wijzigingen worden gebracht aan de statuten beslist de Algemene
Vergadering bij gewone meerderheid van de aanwezige leden.

Wijzigingen van de statuten kunnen evenwel slechts aangenomen worden met een twee derde
meerderheid van de uitgebrachte stemmen en op voorwaarde dat het voorstel van wijziging
uitdrukkelijk in de uitnodiging is opgenomen en dat twee derden van de leden aanwezig zijn.

Indien de wijziging slaat op het maatschappelijk doel van de Vereniging kan ze alleen maar
aangenomen worden met een meerderheid van vier vijfde van de stemmen.

Ingeval op de eerste vergadering minder dan twee derde van de leden aanwezig of
vertegenwoordigd zijn, kan een tweede vergadering worden bijeengeroepen, die geldig kan
beraadslagen en besluiten alsook de wijzigingen aannemen met de meerderheden bedoeld in het
tweede of het derde lid (dat is 2/3 voor een statutenwijziging en 4/5 voor een wijziging van het
maatschappelijk doel, ) ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden. De tweede
vergadering mag minstens vijftien dagen volgend op de eerste vergadering worden gehouden.

Par. 7. - Bevoegdheden

De Algemene Vergadering is bevoegd voor :

− het wijzigen van de statuten,
− het benoemen en het afzetten van de leden van de Raad van Bestuur,
− het benoemen van de commissaris-bedrijfsrevisor,
− het goedkeuren van de begrotingen en de rekeningen,
− het ontbinden van de Vereniging,
− het uitsluiten van een lid.

IV2. De Bestuurlijke Commissies
Artikel 12 Om het politieke draagvlak in functie van de belangenbehartiging te vergroten en te
verruimen kan de Raad van Bestuur bestuurlijke commissies oprichten.
Par. 1. - De bestuurlijke commissies bestaan uit minimum 8 en maximum 18 leden. Het aantal
bestuurlijke commissies wordt bepaald door de Raad van Bestuur.

AV 6 en 21 december 2018 - 7/14

Par. 2. - De leden worden aangesteld door het dagelijks bestuur. De leden van de bestuurlijke
commissie zijn politieke mandatarissen.

Par. 3. – De leden worden aangevuld door gecoöpteerde leden met een vooraanstaande expertise
in dit domein. De leden worden aangesteld door het dagelijks bestuur.

Par. 4. - De voorzitter van de bestuurlijke commissie wordt aangesteld door de RvB en
voorgedragen door het Dagelijks Bestuur. De voorzitter maakt automatisch deel uit van de Raad
van Bestuur.

IV3. De Raad van Bestuur
Artikel 13

Par. 1. - De Vereniging wordt bestuurd door een Raad van Bestuur van minstens 15 en hoogstens
20 leden, exclusief de voorzitter van het Onderwijssecretariaat van de Steden en Gemeenten
(OVSG) en de Algemeen Directeur. De Raad van Bestuur kan met het oog op een maximale
representativiteit van het lokale werkveld bijkomende leden coöpteren. De gecoöpteerde leden
zijn niet stemgerechtigd. Er zijn maximum 5 gecoöpteerde leden.

De leden van de Raad van Bestuur worden aangesteld door de Algemene Vergadering op voorstel
van het Dagelijks Bestuur.
De gecoöpteerde leden worden aangesteld door de Raad van Bestuur zelf.

Par. 2. - Voor een bestuursmandaat komen uitsluitend mandatarissen in aanmerking op
voorwaarde dat de gemeenteraad waarvan ze deel uitmaken daarmee instemt.

Voor coöptatie komen mandatarissen en experten van de lokale besturen in aanmerking. Voor
hun coöptatie is telkens de instemming vereist van hun College van Burgemeester en Schepenen.
Zij beschikken niet over een stemrecht.

Uit éénzelfde gemeente kan niet meer dan één persoon zitting hebben in de Raad van Bestuur.

Par. 3. - De Raad van Bestuur wordt na elke gemeenteraadsverkiezing vernieuwd door de gewone
Algemene Vergadering gehouden in het 2de trimester van het jaar dat volgt op de
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gemeenteraadsverkiezingen. Die Algemene Vergadering spreekt zich uit over het voorstel van het
Dagelijks Bestuur en stelt de leden van de nieuwe Raad van Bestuur aan bij geheime stemming.
Bij het voorstel wordt rekening gehouden met een billijke spreiding van de bestuurders vanuit
verschillende typologieën van lokale besturen en ten hoogste twee derden van de bestuurders
zijn van hetzelfde geslacht.

Par. 4. - Kandidaturen voor een bestuursmandaat moeten met een aangetekend schrijven
ingediend worden bij de Algemeen Directeur of de Voorzitter. Het Dagelijks Bestuur doet een
voorstel aan de aftredende Raad van Bestuur (die de agenda opstelt) voor de Algemene
Vergadering.

Par. 5. - Het mandaat van bestuurder neemt een einde bij het ontslag van de titularis, bij het
beëindigen van het mandaat of het ambt dat hij of zij bekleedde bij zijn of haar aanstelling, bij het
beëindigen van het lidmaatschap van de gemeente waartoe hij of zij behoorde of bij zijn of haar
overlijden. Het college van burgemeester en schepenen kan ook ten allen tijde het mandaat
ongedaan maken.

In dergelijk geval stelt de eerstvolgende Algemene Vergadering een nieuwe bestuurder aan om
het mandaat van het ontbrekende lid uit te voeren.

Voor de tussentijd stelt de Raad van Bestuur zelf een plaatsvervanger aan.
Voor de gecoöpteerde leden beslist de Raad van Bestuur over hun vervanging.

Par. 6. - De leden van de Raad van Bestuur kunnen schriftelijk volmacht geven aan andere leden
om in hun plaats deel te nemen aan de beraadslagingen en aan de stemmingen.
Niemand kan evenwel méér dan twee volmachten doen gelden.

Artikel 14

De Voorzitter van de Raad van Bestuur is tevens eerste vice-voorzitter van de Vereniging en van
de Algemene Vergadering. De Raad van Bestuur bevestigt de voorzitter in zijn/haar rol bij de
eerste samenkomst.
Bij afwezigheid van de Voorzitter wordt hij van rechtswege vervangen door de voorzitter van de
vereniging en indien nodig vervolgens door het lid met de meeste jaren anciënniteit in de Raad
van Bestuur.
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Artikel 15

Par. 1. - De Raad van Bestuur vergadert op uitnodiging van de Voorzitter of op verzoek van drie
van de leden.
De uitnodigingen worden, namens de Voorzitter of namens diegenen die er om verzocht hebben,
verzonden door de Algemeen Directeur.

Par. 2. - De uitnodiging vermeldt de agenda.

Elk lid kan op elk ogenblik voorstellen bijkomende punten te behandelen.

In voorkomend geval beslist de Raad eerst of het punt op dezelfde zitting ten gronde zal
behandeld worden ofwel uitgesteld worden tot op de volgende vergadering.

Artikel 16

De Raad kan slechts geldig beslissen wanneer de meerderheid van de stemgerechtigde leden
vertegenwoordigd is.
Beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen.
Bij staking van stemmen beslist de Voorzitter.

Artikel 17

De beslissingen van de Raad van Bestuur worden vastgelegd in notulen die aan de leden worden
toegestuurd en ter goedkeuring worden voorgelegd aan de eerstvolgende vergadering.

Artikel 18

De Raad van Bestuur oefent al de bevoegdheden uit die niet uitdrukkelijk door de wet of door
deze statuten voorbehouden zijn aan de Algemene Vergadering.
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Hij bepaalt in het bijzonder de samenstelling van en de bevoegdheden die aan het Dagelijks
Bestuur worden toevertrouwd.

Artikel 19

Algemene of bijzondere delegaties worden door de Raad van Bestuur verleend en onder zijn
verantwoordelijkheid uitgeoefend.

Artikel 20

Par. 1. - Bij ontstentenis van delegatie worden de verbintenissen die aangegaan werden op
beslissing van de Raad van Bestuur rechtsgeldig ondertekend door de Voorzitter of diens
plaatsvervanger samen met een ander lid van de Raad of de Algemeen Directeur.

Par. 2. - De verklaringen of aangiften die moeten worden gedaan evenals de kwitanties aan
openbare besturen of aan particulieren worden rechtsgeldig gedaan en ondertekend door de
Algemeen Directeur.

Par. 3. - In rechte wordt de Vereniging vertegenwoordigd als aanlegster en als verweerster door
de Voorzitter of diens plaatsvervanger.

Artikel 21

Al de leden van de Raad van Bestuur mogen voor al de vergaderingen van de bestuursorganen
waar zij aan deelnemen een presentiegeld ontvangen waarvan de Raad zelf het bedrag bepaalt.
Dit presentiegeld per zitting is niet hoger dan het hoogste bedrag dat als presentiegeld kan
gegeven worden voor de zittingen van de gemeenteraad.

Leden van de Raad van Bestuur hebben recht op een vergoeding van de verplaatsingskosten, op
basis van een reglement dat door de Raad van Bestuur wordt vastgelegd.

IV4. Het Dagelijks Bestuur
Artikel 22

Het Dagelijks Bestuur bestaat uit:
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- een Voorzitter, aangeduid door de Raad van Bestuur, die tevens Voorzitter van de Vereniging en
van de Algemene Vergadering is;
- een Vice-Voorzitter, aangeduid door de Raad van Bestuur, die tevens voorzitter is van de Raad
van Bestuur en de voorzitter op zijn vraag, te allen tijde, kan vervangen;
- vier leden, aangeduid door de Raad van Bestuur;
- de Algemeen Directeur.

Buiten de bevoegdheden welke er aan worden toevertrouwd door de Raad is het Dagelijks
Bestuur in het bijzonder belast met de agenda en de voorbereiding van de bijeenkomsten van de
Raad.
Het treedt eveneens op, namens de Raad van Bestuur, wanneer beslissingen moeten worden
getroffen die niet kunnen uitgesteld worden tot de Raad van Bestuur bijeenkomt.

Artikel 23

Het Secretariaat van het Dagelijks Bestuur wordt waargenomen door (een secretaris aangesteld
door) de Algemeen Directeur.

Het Dagelijks Bestuur vergadert op schriftelijke (digitale) of - in dringende omstandigheden telefonische uitnodiging door de Algemeen Directeur.

IV5. De Algemeen Directeur
Artikel 24

De Raad van Bestuur belast de Algemeen Directeur met het dagelijks bestuur van de Vereniging
en met de leiding van het personeel en de diensten.

De Algemeen Directeur is lid van de Raad van Bestuur en van het Dagelijks Bestuur. De Algemeen
Directeur stelt er de notulen van vast.
Buiten de gevallen waarin de Voorzitter of diens plaatsvervanger krachtens de wet of krachtens
deze statuten moet optreden, ondertekent de Algemeen Directeur de brieven en andere
documenten die de Vereniging op enigerlei wijze verbinden.
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De Raad van Bestuur of bij hoogdringendheid het Dagelijks Bestuur kan de
handtekeningbevoegdheid van de Algemeen Directeur, zoals in voorgaande paragraaf
beschreven, bij diens onbeschikbaarheid, voor een bepaalde tijd overdragen aan leden van de
directie van de vereniging.

V.

Begroting en rekeningen

Artikel 25

Het boekjaar van de Vereniging valt samen met het kalenderjaar.

Artikel 26

Het nazicht van de rekeningen en de rapportering daarover aan de Algemene vergadering wordt
toevertrouwd aan een Commissaris-revisor.

De Commissaris-revisor wordt aangesteld door de Algemene Vergadering op voorstel van de Raad
van Bestuur.

Artikel 27

Voor elk boekjaar wordt een begroting van kosten en opbrengsten van de Vereniging aan de
Algemene Vergadering voorgelegd.

Artikel 28

Samen met de begroting voor het boekjaar worden de rekeningen van het afgelopen boekjaar
inclusief het verslag van de commissarisrevisor, indien wettelijk vereist, ter goedkeuring
voorgelegd aan de Algemene Vergadering.

VI. Ontbinding van de vereniging
Artikel 29
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Onverminderd de bepalingen van de wet van 27 juni 1921 zoals gewijzigd door de wet van 2 mei
2002 kan de ontbinding van de Vereniging alleen uitgesproken worden door de Algemene
Vergadering.
Hiervoor moeten de twee derden van de leden aanwezig zijn.

Is deze voorwaarde niet vervuld dan kan een tweede vergadering bijeengeroepen worden die
geldig kan beslissen welk ook het getal der aanwezige leden zij.

De beslissing tot ontbinding moet genomen worden met minstens vier vijfde van de aanwezige
leden.

Deze beslissing omvat tevens de bestemming van het saldo na vereffening van de rekeningen
voor doeleinden die overeenstemmen met deze van de Vereniging zelf.

Artikel 30

Tenzij de Algemene Vergadering er de voorkeur aan geeft de vereffening van de rekeningen toe te
vertrouwen aan een college van drie door haar aan te stellen vereffenaars is het Dagelijks Bestuur
daar van rechtswege mee belast.
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