
PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN
Vergadering van 24 mei 2018

Verslag van de deputatie

Bevoegd deputatielid: Luk Lemmens Telefoon: 03 240 52 65

Agenda nr. 2/17 Provinciale initiatieven. Opdrachthoudende vereniging 
PONTES. Voorstel van statutenwijziging. Goedkeuring.

Met bijgaand schrijven van 12 maart 2018 stelt de opdrachthoudende vereniging 
PONTES de provincie in kennis van een aantal voorstellen van statutenwijziging, die 
aan de algemene vergadering van 13 juni 2018 zullen worden voorgelegd.

Recente en nieuwe wetgeving voorziet dat de structuur van de intergemeentelijke 
samenwerkingsverbanden in de nabije toekomst zal wijzigen, o.m. op het vlak van 
de aandeelhoudersstructuur (uittreding van de provincie) en de hervorming van de 
bestuursorganen.

De wijzigingen hebben betrekking op:
 
Artikel 1: Basiswetgeving

De verwijzing naar het decreet van 6 juli 2001 houdende de 
intergemeentelijke samenwerking werd vervangen door de 
verwijzing naar het decreet van 22 december 2017 over het 
lokaal bestuur, waar verder in de statuten naar verwezen 
wordt als “het decreet”. Voor het overige werd dit artikel 
niet gewijzigd.

Artikelen 2 en 3: Leden en toepasselijke wetgeving
De verwijzingen naar het decreet van 6 juli 2001 houdende 
de intergemeentelijke samenwerking werden vervangen 
door verwijzingen naar het decreet van 22 december 2017 
over het lokaal bestuur. De verwijzingen naar de provincie 
werden verwijderd. Voor het overige werden deze artikelen 
niet gewijzigd.

Artikel 4: Doel
Het decreet bepaalt dat in principe de algemene 
vergadering de tarieven vaststelt voor de diensten die door 
de intergemeentelijke vereniging worden geleverd. 
Tegelijkertijd wordt ook de mogelijkheid gecreëerd om die 
bevoegdheid te delegeren. In de artikelen 14 en 33, §3 van 
de statuten wordt die delegatie ook daadwerkelijk 
ingeschreven. Voor het overige wordt dit artikel niet 
gewijzigd.

Artikelen 5 t/m 9: Duur en lidmaatschap vereniging



De verwijzingen naar het decreet van 6 juli 2001 houdende 
de intergemeentelijke samenwerking werden vervangen 
door verwijzingen naar het decreet van 22 december 2017 
over het lokaal bestuur. Voor het overige werden deze 
artikelen niet gewijzigd.

Artikel 11: Aandelen
De verwijzing naar het decreet van 6 juli 2001 houdende de 
intergemeentelijke samenwerking werd vervangen door de 
verwijzing naar het decreet van 22 december 2017 over het 
lokaal bestuur. De verwijzingen naar de provincie werden 
verwijderd (schrapping van de B-aandelen). Voor het 
overige werd dit artikel niet gewijzigd.

Artikel 13: Organen van de vereniging
Dit is een nieuw ingevoegd artikel, waarin een aantal 
belangrijke bepalingen uit het decreet worden 
overgenomen. Er wordt enerzijds in opgenomen dat de 
opdrachthoudende vereniging wordt bestuurd door een 
algemene vergadering en een raad van bestuur, waarbij in 
deze laatste onafhankelijke bestuurders kunnen zetelen. 
Verder wordt voorzien in de mogelijkheid om bijkomende 
comités op te richten, indien daartoe een noodzaak bestaat. 
Tevens wordt bepaald dat een code van goed bestuur en 
een huishoudelijk reglement voor de bestuursorganen moet 
opgesteld worden.

Artikelen 14 t/m 22: Werking van de algemene vergadering
De verwijzingen naar het decreet van 6 juli 2001 houdende 
de intergemeentelijke samenwerking werden vervangen 
door verwijzingen naar het decreet van 22 december 2017 
over het lokaal bestuur. De vertegenwoordiging van de 
provincie in de algemene vergadering werd verwijderd. De 
verwijzingen naar het directiecomité werden verwijderd. De 
mogelijkheden voor het voorzitterschap werden 
overeenkomstig de bepalingen van het decreet uitgebreid; 
ook een districtsburgemeester of een districtsschepen 
kunnen voorgedragen worden als voorzitter. De vaststelling 
van de jaarlijkse vergoeding van de bedrijfsrevisor is niet 
langer verplicht een bevoegdheid van de algemene 
vergadering. Voor het overige werden de artikelen over de 
werking van de algemene vergadering niet grondig 
gewijzigd.

Artikel 23: Samenstelling raad van bestuur
In artikel 23 wordt bepaald dat de toekomstige raad van 
bestuur, d.w.z. de raad van bestuur die wordt 
samengesteld na de installatie van de nieuwe 
gemeenteraden, uit maximaal 15 leden zal bestaan en dat 
bij die samenstelling de genderclausule moet worden 
gerespecteerd. Het principe van de toewijzing van de 
mandaten gebeurt als volgt :

 alle steden/gemeenten waar een crematorium is 
gevestigd krijgen per definitie recht op één mandaat in 
de raad van bestuur;

 de overige mandaten (maximaal 12) worden verdeeld 
over de verschillende kiesdistricten, zoals opgenomen 



in de bijlage aan de statuten; dit betekent dat de 
overige mandaten verdeeld worden over verschillende 
kiesdistricten (i.f.v. de grootte en de aandelen), waarbij 
de gemeenten in een district onderling kunnen 
overeenkomen welke gemeente een afgevaardigde 
voordraagt; indien de gemeenten onderling geen 
consensus bereiken over de voordracht van een 
afgevaardigde, dan gaat het mandaat naar de 
gemeente met het grootste aantal aandelen binnen dat 
kiesdistrict.

Het mandaat heeft in principe een duur van 6 jaar en is 
ondeelbaar, d.w.z. het kan niet worden verdeeld over 
verschillende gemeenten.
Indien een gemeente haar mandaat in de raad van bestuur 
verliest (bijv. omdat een gemeenteraadslid ontslag neemt) 
dan is diezelfde gemeente gerechtigd een nieuwe kandidaat 
voor te dragen voor de resterende duur van het mandaat.
De vertegenwoordiging van de provincie in de raad van 
bestuur werd verwijderd.

Artikel 24: Duur van het mandaat in de raad van bestuur
De vertegenwoordiging van de provincie in de raad van 
bestuur werd verwijderd. Voor het overige werd dit artikel 
niet grondig gewijzigd.

Artikel 25: Leden met raadgevende stem in de raad van bestuur
De raad van bestuur kan aangevuld worden met leden met 
raadgevende stem. Het decreet voorziet dat maximaal 5 
leden met raadgevende stem in de raad van bestuur 
kunnen worden opgenomen. Vandaag bepaalt het decreet 
en de statuten nog dat het sowieso 5 leden zijn, terwijl het 
in de toekomst minimum 1 lid en maximum 5 leden zijn. Er 
is m.a.w. een vork bepaald waaruit gekozen kan worden. 
De statuten worden in overeenstemming gebracht met het 
decreet en de aanstellingsprocedure uit de huidige statuten 
blijft behouden. Voor het overige werd dit artikel niet 
grondig gewijzigd.

Artikel 27: Werking van de raad van bestuur
De verwijzing naar het decreet van 6 juli 2001 houdende de 
intergemeentelijke samenwerking werd vervangen door de 
verwijzing naar het decreet van 22 december 2017 over het 
lokaal bestuur. De mogelijkheden voor het voorzitterschap 
werden overeenkomstig de bepalingen van het decreet 
uitgebreid; ook een districtsburgemeester of een 
districtsschepen kunnen voorgedragen worden als 
voorzitter. De functie van tweede ondervoorzitter wordt uit 
de statuten geschrapt. In de toekomst blijven alleen de 
functies van voorzitter, ondervoorzitter en secretaris 
verkiesbaar. Voor het overige werd dit artikel niet 
gewijzigd.

Artikel 28 t/m 32: Werking van de raad van bestuur
De verwijzingen naar het decreet van 6 juli 2001 houdende 
de intergemeentelijke samenwerking werden vervangen 
door verwijzingen naar het decreet van 22 december 2017 
over het lokaal bestuur. De bepalingen inzake de 



vertegenwoordiging van de provincie in de algemene 
vergadering, alsook inzake de verplichte kennisgeving van 
de notulen en de besluiten aan de provincie werden 
verwijderd. De verwijzingen naar het directiecomité werden 
verwijderd.
De mogelijkheden voor het voorzitterschap werden 
overeenkomstig de bepalingen van het decreet uitgebreid; 
ook een districtsburgemeester of een districtsschepen 
kunnen voorgedragen worden als voorzitter. De functie van 
tweede ondervoorzitter wordt uit de statuten geschrapt. In 
de toekomst blijven alleen de functies van voorzitter, 
ondervoorzitter en secretaris verkiesbaar. De verwijzingen 
naar het administratief toezicht op de beslissingen van de 
raad van bestuur worden ondergebracht in een apart 
hoofdstuk over het toezicht (zie verder de artikelen 46 
e.v.). Voor het overige werden de artikelen over de werking 
van de raad van bestuur niet grondig gewijzigd.

Artikel 33: Bevoegdheden van de raad van bestuur
Alle bevoegdheden, die enerzijds niet exclusief zijn 
voorbehouden aan de algemene vergadering en die 
anderzijds in de huidige statuten verdeeld werden tussen de 
raad van bestuur en het directiecomité, worden in dit 
voorstel van statuten gecentraliseerd bij de raad van 
bestuur. De bevoegdheid voor het vaststellen van de 
tarieven werd bijgevolg toegewezen aan de raad van 
bestuur. Artikel 33 bevat daarom een gedetailleerde, doch 
geen limitatieve, opsomming van de bevoegdheden van de 
raad van bestuur. De verwijzing naar het decreet van 6 juli 
2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking werd 
vervangen door een verwijzing naar het decreet van 22 
december 2017 over het lokaal bestuur. Het huishoudelijk 
reglement van de raad van bestuur zal vervangen worden 
door een huishoudelijk reglement van alle bestuursorganen. 
De voorziene delegatiemogelijkheden zullen ook bij 
reglement geregeld worden. De verwijzingen naar het 
directiecomité werden verwijderd.

Artikel 34: Vertegenwoordiging van de vereniging
De verwijzingen naar het directiecomité werden verwijderd 
en vervangen door de raad van bestuur. Voor het overige 
werd dit artikel niet grondig gewijzigd.

Artikel 35: Statuten en de wijzigingen ervan
De verwijzing naar het decreet van 6 juli 2001 houdende de 
intergemeentelijke samenwerking werd vervangen door de 
verwijzing naar het decreet van 22 december 2017 over het 
lokaal bestuur. De verwijzingen naar de provincie werden 
verwijderd. Voor het overige werd dit artikel niet grondig 
gewijzigd.

Artikelen 36 t/m 43: Algemene werking van de vereniging
Een aantal bepalingen werden in overeenstemming 
gebracht met het decreet en gehergroepeerd onder deze 
titel, zonder dat het daarom echt nieuwe bepalingen zijn 
(bijv. wat betreft het aangaan van leningen, het ontvangen 
van giften en de mogelijkheid tot onteigenen).



De verplichte rapportering aan de Vlaamse regering is wel 
nieuw, maar de modaliteiten daarvan moeten nog 
uitgewerkt worden. De verwijzingen naar het decreet van 6 
juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking 
werden vervangen door verwijzingen naar het decreet van 
22 december 2017 over het lokaal bestuur. De verwijzingen 
naar de provincie werden verwijderd. Voor het overige 
werden deze artikelen niet grondig gewijzigd.

Artikelen 44 en 45: De bedrijfsrevisor
De verwijzingen naar het decreet van 6 juli 2001 houdende 
de intergemeentelijke samenwerking werden vervangen 
door verwijzingen naar het decreet van 22 december 2017 
over het lokaal bestuur. Voor het overige werden deze 
artikelen niet grondig gewijzigd.

Artikel 46: Administratief toezicht
Wat het administratief toezicht betreft worden de statuten 
in overeenstemming gebracht met de nieuwe bepalingen 
van het decreet. Het decreet zal nog verder uitgewerkt 
worden aan de hand van uitvoeringsbesluiten. De 
bepalingen daarvan kunnen worden opgenomen in het 
huishoudelijk reglement van de bestuursorganen. De 
verwijzingen naar het decreet van 6 juli 2001 houdende de 
intergemeentelijke samenwerking werden vervangen door 
verwijzingen naar het decreet van 22 december 2017 over 
het lokaal bestuur.

Artikelen 47 t/m 49: Ontbinding en vereffening
Ook hier worden de toekomstige statuten in 
overeenstemming gebracht met de nieuwe bepalingen van 
het decreet. De verwijzingen naar het decreet van 6 juli 
2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking 
werden vervangen door verwijzingen naar het decreet van 
22 december 2017 over het lokaal bestuur. De verwijzingen 
naar het directiecomité worden verwijderd. Voor het overige 
werden deze artikelen niet grondig gewijzigd.

Artikel 50: Slotbepaling
Deze bepaling is nieuw en geeft bij een interpretatieverschil 
tussen regelgeving en statuten voorrang aan de bepalingen 
van het decreet en zijn uitvoeringsbesluiten.

Dit verslag werd goedgekeurd door de deputatie in zitting van 3 mei 2018.

De provincieraad van Antwerpen,

Overwegende dat er op 13 juni 2018 een algemene vergadering wordt gehouden 
vanwege de opdrachthoudende vereniging PONTES waarop een aantal 
statutenwijzigingen worden voorgesteld;

Gelet op artikel 39 van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke 
samenwerking;

Gelet op de bepalingen van het provinciedecreet;

Op voorstel van de deputatie,



BESLUIT:

Enig artikel:
Ingestemd wordt met het voorgelegde ontwerp van statutenwijzigingen van de 
opdrachthoudende vereniging PONTES dat zal worden voorgelegd aan de algemene 
vergadering van 13 juni 2018.


