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NIEUWE STATUTEN
WIJZIGING VAN DE STATUTEN GOEDGEKEURD DOOR DE BUITENGEWONE
ALGEMENE VERGADERING VAN 29 NOVEMBER 2004
Op haar buitengewone zitting van 29 november 2004 heeft de Algemene Vergadering beslist
de statuten als volgt vast te stellen:
HOOFDSTUK I – BENAMING EN ZETEL VAN DE VERENIGING
Artikel 1. De Vereniging draagt de naam "Vereniging van Belgische Steden en Gemeenten Union des Villes et Communes belges".
Zij is een vereniging zonder winstoogmerk beheerst door de wet van 27 juni 1921 betreffende
de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk
en de stichtingen.
Artikel 2. De zetel van de Vereniging is gevestigd te 1040 Brussel, Aarlenstraat 53,
gerechtelijk arrondissement Brussel.
HOOFDSTUK II – DOEL VAN DE VERENIGING
Artikel 3. Het doel van de VBSG is:
- de uitwisseling van informatie tussen de drie regionale verenigingen van steden en
gemeenten te verzorgen;
- het overleg tussen de drie regionale verenigingen van steden en gemeenten over elke
aangelegenheid van gemeenschappelijk belang te waarborgen;
- en de Europese en internationale vertegenwoordiging van de steden en gemeenten van
België te waarborgen.
HOOFDSTUK III – MINIMUM AANTAL LEDEN
Artikel 4. Het minimum aantal werkende leden bedraagt drie.
HOOFDSTUK IV – VOORWAARDEN EN
AANVAARDEN EN UITTREDEN VAN LEDEN
I.

Algemene beschikkingen
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Artikel 5. De Vereniging bestaat uit werkende en gewone leden.
De werkende leden zijn:
- de drie regionale verenigingen van steden en gemeenten, zijnde: de Vereniging van
Vlaamse Steden en Gemeenten vzw (VVSG), de Union des Villes et Communes de
Wallonie vzw (UVCW) en de Vereniging van de Stad en de Gemeenten van het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest vzw (VSGB);
- de drie voorzitters van de regionale verenigingen van steden en gemeenten;
- vijf, drie en twee personen respectievelijk aangeduid door de Vereniging van Vlaamse
Steden en Gemeenten vzw (VVSG), de Union des Villes et Communes de Wallonie
vzw (UVCW) en de Vereniging van de Stad en de Gemeenten van het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest vzw (VSGB), onder hun bestuurders andere dan hun voorzitter,
rekening houdend met het feit dat de VSGB een lid van iedere taalrol moet aanduiden
De gewone leden zijn de drie directeurs/secretaris-generaal van de regionale verenigingen van
steden en gemeenten.
De artikelen 6 en 7, 1e lid, van de wet van 27 juni 1921 zijn enkel van toepassing op de
werkende leden.
Artikel 6. De leden kunnen aanspraak maken op de diensten van de Vereniging tegen de door
de Raad van Bestuur bepaalde voorwaarden.
II. Voorwaarden en formaliteiten voor de uittreding van leden
Artikel 7. Wat de drie voornoemde verenigingen betreft, vervalt de hoedanigheid van lid door
het ontslag gericht aan de Raad van Bestuur met een opzeggingstermijn van één jaar.
HOOFDSTUK V – BEVOEGDHEDEN EN WIJZE VAN BIJEENROEPING VAN DE
ALGEMENE VERGADERING, WIJZE WAAROP HAAR BESLUITEN TER KENNIS
VAN DE LEDEN EN VAN DERDEN WORDEN GEBRACHT
I.

Bevoegdheden van de Algemene Vergadering

Artikel 8. De Algemene Vergadering vergadert enerzijds elk jaar in de loop van het eerste
semester, anderzijds wanneer een vijfde van de werkende leden zulks vraagt of nog wanneer
de zaken die tot haar bevoegdheid behoren het vereisen. Haar bevoegdheden zijn die welke
haar toegekend zijn door de artikelen 4, 19, 2e lid, en 22 van de wet van 27 juni 1921.
II. Wijze van bijeenroeping van de Algemene Vergadering
Artikel 9. De Algemene Vergadering vergadert na bijeenroeping onder het voorzitterschap van
de voorzitter van de Raad van Bestuur of, bij diens afwezigheid, van een ondervoorzitter. De
bijeenroeping geschiedt schriftelijk, ten minste vijftien kalenderdagen vóór die van de
vergadering en wordt ondertekend door de voorzitter van de Raad van Bestuur of, bij diens
afwezigheid, door twee andere leden van de Raad van Bestuur.
De bijeenroeping bevat de agenda.
III. Wijze waarop de besluiten van de Algemene Vergadering ter kennis van de leden en van
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derden gebracht worden
Artikel 10. De besluiten van de Algemene Vergadering worden opgenomen in notulen, die
door de voorzitter en de secretaris ondertekend worden.
Uittreksels uit de notulen worden op verzoek afgeleverd aan elk lid en aan elke derde die een
gewettigd belang kan aantonen.
HOOFDSTUK VI – WIJZE VAN BENOEMING EN BEVOEGDHEDEN VAN DE
BESTUURDERS
I.

Wijze van benoeming van de bestuurders

Artikel 11. De Raad van Bestuur bestaat uit acht leden, namelijk drie, drie en twee personen
respectievelijk aangesteld op voorstel van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten
vzw, de Union des Villes et Communes de Wallonie vzw en de Vereniging van de Stad en de
Gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest vzw, waaronder hun voorzitters; de
VSGB moet een persoon van iedere taalrol voorstellen.
De directeurs/secretaris-generaal wonen de vergaderingen met raadgevende stem bij.
Artikel 12. De Raad van Bestuur kan elk ander persoon de vergaderingen doen bijwonen met
raadgevende stem.
II. Bevoegdheden van de bestuurders
Artikel 13. Par. 1. – De Raad van Bestuur oefent alle bevoegdheden uit die niet zijn
voorbehouden aan de Algemene Vergadering door de artikelen 4, 19, 2e lid, en 22 van de wet
van 27 juni 1921. De Raad van Bestuur vergadert telkens als de zaken die tot zijn
bevoegdheid behoren, het vereisen. Artikel 7 van de wet van 27 juni 1921 en de artikelen 12
en 13 van onderhavige statuten zijn mutatis mutandis van toepassing op de werking van de
Raad van Bestuur.
Par. 2. – Voor het overige is de Raad van Bestuur het orgaan waarin de drie regionale
verenigingen overleg plegen telkens als zij dat nuttig achten aangaande andere materies dan de
gemeenschaps- en gewestmateries.
Par. 3. – De Raad van Bestuur kan de bevoegdheden waarvan sprake in par. 1 gedeeltelijk
overdragen aan de secretaris en aan het beheerscomité, onverminderd de toepassing van
artikel 13, 1e lid, van de wet van 27 juni 1921.
Artikel 14. Het voorzitterschap wordt om de beurt voor twee jaar uitgeoefend door de
voorzitters van de drie regionale verenigingen.
De voorzitters van de twee andere verenigingen zijn ondervoorzitter.
Artikel 15. Het secretariaat wordt om de beurt uitgeoefend door de directeur/secretarisgeneraal van de regionale vereniging wiens voorzitter overeenkomstig artikel 14 het
voorzitterschap van de Raad van Bestuur en van de Vereniging uitoefent.
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Artikel 16. De drie directeurs/secretaris-generaal vormen het beheerscomité waarvan de Raad
van Bestuur de bevoegdheden vaststelt.
Het beheerscomité beslist met eenparigheid van stemmen van de aanwezige leden. Bij
ontstentenis van eenparigheid wordt de zaak voor de Raad van Bestuur gebracht, die dan in de
plaats van het beheerscomité beslist.
HOOFDSTUK VII – MAXIMUMBEDRAG VAN DE DOOR DE LEDEN VAN DE
VERENIGING TE BETALEN BIJDRAGEN
Artikel 17. De leden van de Vereniging zijn niet verplicht tot het betalen van een bijdrage.
HOOFDSTUK VIII – WIJZE WAAROP REKENSCHAP MOET AFGELEGD WORDEN
Artikel 18. Elk jaar wordt in de loop van het 1e semester:
- de rekening van het voorbije dienstjaar en
- de begroting van het volgende dienstjaar vastgesteld.
Beide worden aan de volgende gewone Algemene Vergadering voorgelegd.
HOOFDSTUK IX – BESTEMMING VAN HET VERMOGEN VAN DE VERENIGING
INGEVAL DIE ONTBONDEN ZOU WORDEN
Artikel 19. Ingeval de Algemene Vergadering zou beslissen de Vereniging te ontbinden,
neemt zij tevens een beslissing over de bestemming van diens vermogen, zijnde het
overblijvende netto maatschappelijk actief na het vereffenen van de schulden en het
aanzuiveren van de lasten.
HOOFDSTUK X – VARIA
Artikel 20. De rechtshandelingen van de Vereniging worden ondertekend door de voorzitter
van de Raad van Bestuur of, bij ontstentenis, door twee andere van zijn leden, met dien
verstande dat de secretaris binnen de perken van zijn bevoegdheden ook documenten kan
ondertekenen.
De rechtsvorderingen als eiser en als verweerder worden door de Raad van Bestuur ingesteld
of verdedigd op vervolging en benaarstiging van diens voorzitter of, bij ontstentenis, van twee
andere van zijn leden.
Artikel 21. De Afdeling "Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn" staat in voor het
overleg tussen de afdelingen Maatschappelijk Welzijn van de drie verenigingen aangaande
hun problemen betreffende andere dan gemeenschaps- en gewestmateries.
De Raad van Bestuur hecht zijn goedkeuring aan het huishoudelijk reglement betreffende de
organisatie van die Afdeling.
Artikel 22. Alles wat niet uitdrukkelijk in onderhavige statuten vastgelegd is, wordt geregeld
overeenkomstig de wet van 27 juni 1921.
***
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