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Verslag van de deputatie
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Agenda nr. 0/2 Provinciale overheid. Vereniging van de Vlaamse Provincies. 
Voorstel van statutenwijziging. Goedkeuring.

De vereniging van de Vlaamse provincies stelt de provincie in kennis van een aantal 
voorstellen van statutenwijziging, die aan de algemene vergadering van 
9 november 2018 zullen worden voorgelegd.

De raad van bestuur van de VVP stelt voor om de artikelen 6, 8, 11 en 21 te 
wijzigen. Deze wijzigingen houden uitsluitend verband met enerzijds de wettelijke 
bepaling inzake het minimum aantal leden van een vzw en anderzijds de 
vermindering van het aantal leden van de provincieraad en de deputatie (ingevolge 
de wijziging van het provinciedecreet).

De wijzigingen hebben betrekking op:
Artikel 6
“De Vlaamse provincies zijn lid van de vereniging.”

Te vervangen door
“De vereniging telt minstens 6 leden. De  Vlaamse provincies zijn lid van de 
vereniging.
Kandidaat-leden, andere dan de Vlaamse provincies, dienen hun kandidaatstelling 
schriftelijk in bij de voorzitter van de vereniging. Zij dienen voorgedragen te 
worden door minstens één provincie en dienen over relevante en aantoonbare 
professionele bekwaamheid en of ervaring te beschikken.”

Motivering
Deze wijziging beoogt de correcte toepassing van art. 13, eerste lid in fine van de 
VZW-wet van 27 juni 1921, dat bepaalt dat het aantal bestuurders in elk geval 
altijd lager moet zijn dan het aantal personen dat lid is van de vereniging.

Artikel 8
“De leden-provincies betalen een jaarlijkse bijdrage, die vastgesteld wordt door de 
raad van bestuur. Het maximum van de bijdrage is vastgesteld op 5.000 EUR per 
provincieraadslid.
De andere leden betalen geen bijdrage, onder welke vorm ook.”

Te vervangen door
“De leden-provincies betalen een jaarlijkse bijdrage, die vastgesteld wordt door de 
raad van bestuur. Het maximum van de bijdrage is vastgesteld op 7.000 EUR per 
provincieraadslid.
De andere leden betalen geen bijdrage, onder welke vorm ook.”



Motivering
Deze wijziging is noodzakelijk omwille van de wijziging van artikel 5 van het 
provinciedecreet (vermindering van het aantal leden van de provincieraad).

Artikel 11
“Ieder lid-provincie beschikt over negen stemgerechtigde afgevaardigden. Deze 
afgevaardigden en hun plaatsvervanger worden aangeduid onder de in artikel 10 
vermelde raadsleden.
Enkel de politieke fracties, die in minstens drie provincieraden vertegenwoordigd 
zijn en/of die onder dezelfde lijstletter en hetzelfde lijstnummer aan de 
verkiezingen hebben deelgenomen, komen in aanmerking voor de aanduiding van 
een stemgerechtigde afgevaardigde.
Minstens drie van de negen stemgerechtigde afgevaardigden van elke provincie zijn 
lid van de deputatie.
Elk ander lid beschikt over één stem.”

Te vervangen door
“Ieder lid-provincie beschikt over vijf stemgerechtigde afgevaardigden. Deze 
afgevaardigden en hun plaatsvervanger worden aangeduid onder de in artikel 10 
vermelde raadsleden.
Enkel de politieke fracties, die in minstens drie provincieraden vertegenwoordigd 
zijn en/of die onder dezelfde lijstletter en hetzelfde lijstnummer aan de 
verkiezingen hebben deelgenomen, komen in aanmerking voor de aanduiding van 
een stemgerechtigde afgevaardigde.
Minstens twee van de vijf stemgerechtigde afgevaardigden van elke provincie zijn 
lid van de deputatie.
Elk ander lid beschikt over één stem.”

Motivering
Deze wijziging is noodzakelijk omwille van de wijziging van artikel 5 van het 
provinciedecreet (vermindering van het aantal leden van de provincieraad).

Artikel 21
“De raad van bestuur is samengesteld uit vijf personen, verkozen door de algemene 
vergadering, binnen de drie maanden na de gehele vernieuwing van de 
provincieraden.
Indien een provincie, als rechtspersoon, verkozen wordt in de raad van bestuur, 
wordt zij vertegenwoordigd door vier personen, die lid zijn van de provincieraad of 
de deputatie. Zij worden aangeduid door de provincieraad.
De aftredende bestuurders blijven hun functie uitoefenen tot in hun vervanging 
wordt voorzien. Zij zijn herkiesbaar.
De algemene vergadering kan een bestuurder of vertegenwoordiger van een 
bestuurder-rechtspersoon afzetten wegens zwaarwichtige redenen. De afzetting 
dient gemotiveerd te worden.”

Te vervangen door
“De raad van bestuur is samengesteld uit vijf personen, verkozen door de algemene 
vergadering, binnen de drie maanden na de gehele vernieuwing van de 
provincieraden.
Indien een provincie, als rechtspersoon, verkozen wordt in de raad van bestuur, 
wordt zij vertegenwoordigd door drie personen, die lid zijn van de provincieraad of 
de deputatie. Zij worden aangeduid door de provincieraad.
De aftredende bestuurders blijven hun functie uitoefenen tot in hun vervanging 
wordt voorzien. Zij zijn herkiesbaar.
De algemene vergadering kan een bestuurder of vertegenwoordiger van een 
bestuurder-rechtspersoon afzetten wegens zwaarwichtige redenen. De afzetting 
dient gemotiveerd te worden.”



Motivering
Deze wijziging is noodzakelijk omwille van de wijziging van artikel 44 van het 
provinciedecreet (vermindering van het aantal leden van de deputatie).

Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd op 4 oktober 2018.

De provincieraad van Antwerpen,

Gelet op de bepalingen van het provinciedecreet;

Overwegende dat er op 9 november 2018 een algemene vergadering wordt 
gehouden vanwege de vereniging van de Vlaamse provincies (VVP) waarop een 
aantal statutenwijzigingen worden voorgesteld;

Op voorstel van de deputatie,

BESLUIT:

Enig artikel:
Ingestemd wordt met het voorgelegde ontwerp van statutenwijzigingen van de 
vereniging van de Vlaamse provincies dat zal worden voorgelegd aan de algemene 
vergadering van 9 november 2018.


