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Agenda nr. 3/2 Statutenwijziging Regionale Landschappen. Goedkeuring.

1. Bevoegdheid

Art. 43, §2, 5° van het provinciedecreet van 9 december 2005.

2. Juridische context

Koninklijk Besluit van 29 april 2019 tot uitvoering van het Wetboek van 
Vennootschappen en Verenigingen, B.S. 30 april 2019

3. Feitelijke context en verantwoording

Op 1 mei 2019 trad een nieuwe wetgeving rond vzw’s in werking (Wetboek van 
Vennootschappen en Verenigingen – WVV). Elke vzw zal zijn statuten moeten 
aanpassen conform de nieuwe wetgevingen. Aan alle werkende leden van de vier 
Regionale Landschappen (Regionaal Landschap de Voorkempen vzw - Regionaal 
Landschap Kleine en Grote Nete vzw - Regionaal Landschap Rivierenland vzw - 
Regionaal Landschap Schelde-Durme vzw) die werkzaam zijn op het grondgebied 
van de provincie Antwerpen wordt daarom gevraagd een statutenwijziging goed te 
keuren.

Deze gewijzigde statuten worden eveneens ter goedkeuring voorgelegd aan de 
Algemene Vergadering van de respectievelijke vzw’s. 

Aangezien de Algemene Vergaderingen van Regionaal Landschap de Voorkempen 
vzw - Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete vzw - Regionaal Landschap 
Rivierenland vzw reeds doorgaan voor 25 maart, werd gevraagd aan de 
afgevaardigden in de AV namens de provincie Antwerpen de gewijzigde statuten 
goed te keuren onder voorbehoud van goedkeuring door uw raad.

Bij Regionaal Landschap Schelde-Durme vzw is de Algemene Vergadering gepland 
op 13 april 2021. 

Voor de drie Antwerpse Regionale Landschappen zijn dit de belangrijkste 
wijzigingen:

 Conformeren aan de meest recente wetgeving (WVV)
 Uniformiseren over de Antwerpse Regionale Landschappen
 Maatschappelijke zetel = Vlaams Gewest
 Raad van Bestuur wordt Bestuur



 Art. 11 - lidgeld: De Algemene Vergadering kan een bijdrage voor de leden 
vaststellen en kan hierbij differentiëren per groep. Deze bijdrage kan 
maximaal 1 EUR per inwoner per jaar bedragen.

 Art. 14 - derden: Naast de vaste en toegetreden leden kunnen personen 
ambtshalve de Algemene Vergadering bijwonen met een adviserende stem. 
Hier stond een verouderde lijst van administraties. Dit is nu algemeen 
opgenomen.

 Art. 17. - uitnodigingen en agenda: De oproepingen voor de Algemene 
Vergadering worden per gewone brief of e-mail aan elk vast en aan elk 
toegetreden lid toegezonden ten minste vijftien dagen voor de dag van de 
vergadering. Vroeger was dit 10 dagen.

Gezien voor het interprovinciaal Regionaal Landschap Schelde-Durme het proces 
werd getrokken door de provincie Oost-Vlaanderen, werden in de gewijzigde 
statuten andere accenten gelegd. De belangrijkste wijzigingen zijn:

 Art. 3 - formulering van het doel van de vereniging is overgenomen uit het 
Decreet van 21 oktober 1977 betreffende het natuurbehoud en het 
natuurlijk milieu.

 Art. 4 - het werkingsgebied is uitgebreid tot het maximale, ongeacht of deze 
gemeenten al lid zijn of niet, op die manier is geen statutenwijziging nodig 
wanneer gemeenten toetreden (of afhaken).

 Art. 12 - lidmaatschapsbijdrage, vermeld zijn de maximale bedragen. 
Werkelijke bedragen moeten bijkomend afzonderlijk vastgesteld worden 
door AV, op voorstel van het Bestuursorgaan.

 Art. 14 - extra clausule in het geval de vertegenwoordiger werkend lid 
3 maal op rij afwezig is op de AV, zonder voorafgaande verontschuldiging.

 Art. 23 - elk werkend lid mag maximaal over 2 volmachten beschikken.
 Art. 25 - slanker Bestuursorgaan, wel met de mogelijkheid dat 

vertegenwoordigers van gemeenten die geen bestuurder zijn, kunnen 
toetreden tot de BO (Art. 26) (Bedoeling is om een slanker bestuur te 
hebben, zodat enerzijds makkelijker de aanwezigheidsquota behaald worden 
om geldig te vergaderen en anderzijds goed betrokken bestuurders te 
hebben. Met de huidige samenstelling van om en bij de 50 bestuurders lukt 
dat niet altijd even goed. Het blijft zeker de bedoeling om bij consensus te 
beslissen.

 Art. 27 - einde bestuursmandaat indien driemaal op rij afwezig zonder 
voorafgaande verontschuldiging.

SDG 16 Vrede, justitie en sterke publiek diensten
Subdoelstelling 16.6 Doeltreffende, verantwoordelijke en transparante 
instellingen ontwikkelen op alle niveaus

4. Procedurele vormvereisten

De deputatie keurde dit verslag goed in zitting van 4 maart 2021.

BESLUIT:

Enig artikel:
Goedgekeurd worden de gewijzigde statuten van Regionaal Landschap de 
Voorkempen vzw - Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete vzw - Regionaal 
Landschap Rivierenland vzw - Regionaal Landschap Schelde-Durme vzw. 


