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Agenda nr. 3/4 APB Campus Vesta. Wijziging statuten. Goedkeuring.

1. Bevoegdheid

Artikel 227 van het Provinciedecreet:
De wijzigingen in de statuten worden aangebracht bij beslissing van de 
provincieraad, op voorstel of na advies van de raad van bestuur van het autonoom 
provinciebedrijf in kwestie.

2. Juridische context

Toepassing van voormeld artikel van het Provinciedecreet en van de statuten 
(artikel 24).

3. Feitelijke context en verantwoording

Bijdrage aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s):

SDG 16: Vrede, Veiligheid en sterke publieke diensten
Subdoelstelling 16.6 Doeltreffende, verantwoordelijke en transparantie instellingen 
ontwikkelen op alle niveaus.

Sinds 1 januari 2021 staat het departement Mens, Communicatie en Organisatie in 
voor de “full service” van het personeel. DMCO neemt hiermee de rol over van het 
vroegere sociaal secretariaat. Dit betekent dat we de rechtspositieregeling en de 
beleidsstructuur moeten afstemmen op die van de rest van het bestuur.
Er is een goedkeuring nodig van achtereenvolgens de raad van bestuur en de 
provincieraad om de volgende punten aan te passen:

- De bestuursorganen:
De functie van gedelegeerd bestuurder wordt geschrapt en er wordt voortaan met 
een directiecomité als beleidsorgaan gewerkt (artikel 12). In het verleden was een 
rol voorzien voor een gedelegeerd bestuurder (een functie die er bij andere APB’s 
niet is), maar deze functie is voorbijgestreefd. De taken van dagelijks beheer 
worden uitgevoerd door het directiecomité en de directeur (cf. de huidige regeling 
bij alle andere APB’s).



De artikels 14 en 15 beschrijven de bevoegdheden van het dagelijks bestuur zowel 
m.b.t. de financiële verbintenissen als het personeelsbeheer (cf. de regeling bij de 
andere APB’s).

- De schrapping van een paar tegenstrijdige/overbodige alinea’s:
Artikel 9 stelt dat leden van de raad van bestuur zich kunnen laten 
vertegenwoordigen en een volmacht kunnen geven aan een ander lid. In artikel 8 
staat dat ze zich niet kunnen laten vertegenwoordigen. Het is evenwel het ene of 
het andere en we stellen voor om volmacht te blijven voorzien (cf. regeling APB de 
Warande).

Aangezien zowel artikel 8 als 9 de deelname van het departementshoofd aan de 
raad van bestuur en zijn rol inzake de beheersovereenkomst vermelden, wordt de 
overbodige verwijzing in artikel 8 beter geschrapt.

Daarnaast wordt artikel 9 geactualiseerd volgens de bepaling die geldt bij de 
andere APB’s.

- De actualisering van een aantal artikels:
In artikel 7: de verwijzing naar de beheersovereenkomst wordt uitgebreid met een 
verwijzing naar de organisatiebeheersing (9°) en de opvolgingsrapportering (10°), 
volgens het provinciedecreet.

In artikel 9 wordt ook de vroegere regeling geschrapt waarbij de 
arrondissementscommissaris als waarnemer kan worden uitgenodigd. Destijds was 
die mogelijkheid voorzien omdat toen een arrondissementscommissaris sterk 
betrokken was bij het APB, maar intussen is dat niet meer relevant.

Artikel 16 voorziet in de vertegenwoordiging van het APB in rechte. Hier wordt de 
bepaling geactualiseerd aan de bepalingen die gelden bij de andere APB’s.

In artikel 18 wordt een alinea toegevoegd met de bepaling dat de 
provincieraadsleden en de gedeputeerden geen presentiegeld ontvangen wanneer 
de vergadering van de raad van bestuur wordt voorafgegaan of gevolgd door een 
raadscommissie. Dat is ook zo bij de andere APB’s.

Artikel 19 voorziet in de controle door commissarissen. Er verandert inhoudelijk 
niks, maar de tekst van het artikel wordt geactualiseerd conform de bepalingen die 
gelden bij de andere APB’s.

In artikel 21 wordt verwezen naar oude wetgeving van 1975 over de boekhouding 
van de ondernemingen. Deze bepaling kan vervangen worden door de algemene 
bepaling die geldt bij de andere APB’s. Daardoor blijven de statuten actueel, ook als 
de wetgeving wijzigt.

De regeling in artikel 24 over de statutenwijziging wordt geactualiseerd conform het 
provinciedecreet. Volgens de federale wetgeving over de opleidings- en 
vervolgmakingscentra voor hulpverleners-ambulanciers moeten statutenwijzigingen 
vooraf goedgekeurd worden door de minister van volksgezondheid (art. 4 van het 
KB van 13 februari van 1998 betreffende de opleidings- en vervolmakingscentra 
voor hulpverleners-ambulanciers).

4. Procedurele vormvereisten

De voorgestelde wijzigingen werden door de raad van bestuur van het APB 
goedgekeurd op 31 maart 2021.



De deputatie keurde dit verslag goed in zitting van 1 april 2021.

BESLUIT:

Enig artikel:
De bijgaande gecoördineerde tekst van de statuten van het APB Campus Vesta 
wordt goedgekeurd.


