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STATUTEN

27.03.1991 (bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 10.10.1991)
gewijzigd op 27.01.1995 (BS 28/04/1995), 27.01.2001 (BS 27/09/2001), 6.12.2003 en 13.03.2004 (BS
06/01/2006 en 31.08.2007 (BS 07/09/2007), (BS 19/07/2012) en AV 02.03.2013 (BS 11/06/2013)
Identificatienummer: 15183/91
TITEL I. - Benaming, zetel, doel
Artikel 1. De vereniging draagt de naam ‘Vereniging van de Vlaamse Provincies’.
Artikel 2. De vereniging is een vereniging zonder winstoogmerk, beheerst door de wet van 27 juni 1921.
Artikel 3. De maatschappelijke zetel is gevestigd in Brussel, Boudewijnlaan 20/21, 1000 Brussel, gerechtelijk
arrondissement Brussel.
Artikel 4. De vereniging heeft tot doel aan de aangesloten leden allerlei diensten te verstrekken, die hen van nut
zijn bij het vervullen van hun opdrachten en tevens hun autonomie te bevorderen en te verdedigen.
Artikel 5. De vereniging streeft de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel na door alle aangepaste
middelen en inzonderheid door:
1° het oprichten van een studie- en documentatiedienst en van alle andere diensten die van nut zijn voor de
aangesloten leden;
2° het uitgeven van boeken, tijdschriften en bescheiden;
3° het inrichten van congressen, colloquia, studiedagen of studiecommissies;
4° het inrichten van onderzoeken of enquêtes;
5° het oplossen van problemen, voorgelegd door de aangesloten leden;
6° het doen van stappen bij de overheid of bij privé-instellingen;
7° het deelnemen aan werkzaamheden, die de aangesloten leden aanbelangen.
De vereniging mag alle verrichtingen doen, welke rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op haar
doel of van die aard zijn dat zij de verwezenlijking ervan begunstigen.
TITEL II. – Leden
Artikel 6. De Vlaamse provincies zijn lid van de vereniging.
Artikel 7. De algemene vergadering beslist zonder verhaal over de aanneming van nieuwe leden.
Het lid dat uit de vereniging wenst te treden, dient zijn ontslag schriftelijk aan de raad van bestuur mede
te delen met een opzeggingstermijn van zes maanden.
De uitsluiting van een lid kan slechts door de algemene vergadering en met meerderheid van twee
derde der stemmen uitgesproken worden.
Het lid dat ontslag neemt of dat wordt uitgesloten, kan geen rechten laten gelden op het maatschappelijk
bezit, welke de oorsprong er ook van weze en kan noch opgave, noch overlegging van rekeningen eisen.
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 euro per provincieraadslid.
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De andere leden betalen geen bijdrage, onder welke vorm ook.
TITEL III. – Organen van de vereniging
Artikel 9. De organen van de vereniging zijn:
de algemene vergadering;
de raad van bestuur;
het bureau.

Algemene Vergadering
Artikel 10. De algemene vergadering is samengesteld uit alle leden, waarbij de leden-provincies
vertegenwoordigd worden door alle provincieraadsleden van de aangesloten leden-provincies.
Zij is alleen geldig samengesteld wanneer de meerderheid van de krachtens artikel 11 stemgerechtigde
afgevaardigden der aangesloten leden-provincies aanwezig of vertegenwoordigd is.
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.
Artikel 12. Elke stemgerechtigde afgevaardigde mag zich krachtens een schriftelijk gegeven volmacht op de
vergadering laten vertegenwoordigen door een andere stemgerechtigde afgevaardigde van zijn provincie.
Niemand mag houder zijn van meer dan drie volmachten.
Artikel 13. De gewone algemene vergadering vergadert jaarlijks, bij voorkeur in de loop van het tweede
trimester.
Buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden telkens de raad van bestuur het nodig
oordeelt.
Een buitengewone algemene vergadering dient eveneens te worden bijeengeroepen wanneer één vijfde
van de stemgerechtigde afgevaardigden zulks schriftelijk aanvragen aan de voorzitter, met vermelding van de
punten die op de agenda moeten ingeschreven worden en de opgave van de redenen waarvoor deze inschrijving
gevraagd wordt. De raad van bestuur is gerechtigd die agenda aan te vullen.
Artikel 14. De oproeping geschiedt door de voorzitter van de vereniging op bevel van de raad van bestuur, die de
agenda vaststelt. Behalve in spoedeisende gevallen wordt de oproeping die, benevens de agenda, de datum, het
uur en de plaats van de vergadering vermeldt, verzonden bij een gewone brief ten minste dertig dagen vóór de
vergadering. De raad van bestuur is verplicht de aangelegenheden, die uiterlijk veertien dagen vóór de
vergadering aan de voorzitter door een lid worden meegedeeld, aan de agenda toe te voegen.
De vergadering kan beraadslagen over punten die niet op de agenda zijn ingeschreven, voor zover een
derde van de aanwezige of vertegenwoordigde stemgerechtigde afgevaardigden het dringend karakter ervan
erkent.
Artikel 15. De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de vereniging of, bij zijn
afwezigheid, door een ondervoorzitter of, ten slotte, door de oudste bestuurder of vertegenwoordiger van een
bestuurder-rechtspersoon.
Artikel 16. In alle andere zaken dan de uitsluiting van een lid, de wijziging van de statuten en de vrijwillige
ontbinding, beslist de algemene vergadering geldig bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Bij
staking van stemmen is het voorstel verworpen.
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Artikel 17. De algemene vergadering kan slechts geldig beslissen over de wijziging van de statuten indien het
voorwerp van de voorgestelde wijzigingen speciaal in de oproeping werd vermeld en twee derde van de
stemgerechtigde afgevaardigden aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
Geen wijziging is aangenomen tenzij bij meerderheid van twee derde der aanwezige of
vertegenwoordigde stemgerechtigde afgevaardigden.
Nochtans, indien de wijziging betrekking heeft op het doel waartoe de vereniging is opgericht, zal zij
slechts geldig zijn indien zij wordt goedgekeurd door een meerderheid van vier vijfde van de stemmen van de
aanwezige of vertegenwoordigde stemgerechtigde afgevaardigden.
Indien de twee derde van de stemgerechtigde afgevaardigden op de eerste vergadering niet aanwezig
of vertegenwoordigd zijn, kan de algemene vergadering, opnieuw samengeroepen, geldig beslissen welk ook het
getal der aanwezige of vertegenwoordigde stemgerechtigde afgevaardigden zij. De tweede vergadering mag niet
binnen vijftien dagen volgend op de eerste vergadering gehouden worden.
Artikel 18. De algemene vergadering kan kennis nemen van de verslagen van de raad van bestuur, keurt de
jaarlijkse begroting goed, stelt de rekeningen van het verlopen dienstjaar vast en geeft, door een afzonderlijke
stemming, kwijting aan de bestuurders.
Artikel 19. De beslissingen van de algemene vergadering worden in een bijzonder register overgeschreven,
ondertekend door de voorzitter en de secretaris. Het register wordt ten maatschappelijk zetel bewaard. De
beslissingen van de algemene vergadering worden door middel van omzendbrieven of door gelijk welk ander
middel ter kennis van de leden gebracht.
Raad van bestuur
Artikel 20. De vereniging wordt bestuurd door een raad van bestuur.
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.
Artikel 22. Het mandaat van bestuurder neemt vervroegd een einde door overlijden, ontslag of afzetting. De
algemene vergadering wijst tijdens haar eerstvolgende vergadering degene aan die het mandaat zal beëindigen.
Artikel 22bis. Eén provinciegouverneur en één provinciegriffier worden uitgenodigd om met raadgevende stem
deel te nemen aan de vergaderingen van de raad van bestuur. Zij worden aangeduid door respectievelijk de
provinciegouverneurs en de provinciegriffiers van de Vlaamse provincies, met dien verstande dat zij afkomstig
dienen te zijn uit verschillende Vlaamse provincies.
In hun vervanging wegens ontslag, overlijden of verlies van hun hoedanigheid wordt binnen de drie
maanden op dezelfde wijze voorzien.
Artikel 23. De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter en één of twee ondervoorzitters, die terzelfder
tijd voorzitter en ondervoorzitters van de vereniging zijn, voor een termijn van drie jaar. Zij zijn herkiesbaar met
dien verstande dat een uittredend voorzitter niet herkiesbaar is als voorzitter, binnen de daaropvolgende periode
van drie jaar.
Hij stelt ook een secretaris aan, die hij buiten zijn schoot mag verkiezen. Hij stelt eveneens een
penningmeester aan.
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Artikel 24. De raad van bestuur vergadert na oproeping door de voorzitter of op verzoek van twee van zijn
bestuurders of vertegenwoordigers van de bestuurders-rechtspersonen, zo dikwijls als het belang van de
vereniging het vereist.
Behalve in spoedeisende gevallen worden de oproepingen ten minste acht dagen vóór de datum
vastgesteld voor de vergadering verzonden.
Artikel 25. De raad van bestuur kan, telkens als hij het nuttig oordeelt, personen die geen bestuurder zijn, ter
raadpleging oproepen tot het bijwonen van zijn vergaderingen. Hun aanwezigheid moet in de notulen vermeld
worden.
Artikel 26. De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en beslissen wanneer de meerderheid van de
bestuurders of vertegenwoordigers van de bestuurders-rechtspersonen aanwezig of vertegenwoordigd is.
De bestuurders of vertegenwoordigers van de bestuurders- rechtspersonen die verhinderd of afwezig
zijn kunnen schriftelijk aan een bestuurder of een vertegenwoordiger van de bestuurders-rechtspersonen
volmacht geven om hen te vertegenwoordigen. Niemand mag drager zijn van meer dan één volmacht. Evenwel
dient steeds ten minste de helft van de bestuurders of vertegenwoordigers van de bestuurders-rechtspersonen
aanwezig of vertegenwoordigd te zijn.
Artikel 27. De beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen van de bestuurders of
vertegenwoordigers van de bestuurders-rechtspersonen. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter
beslissend.
Artikel 28. De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheid voor het bestuur van de vereniging.
Alles wat niet uitdrukkelijk door de wet of de statuten voorbehouden is aan de algemene vergadering,
behoort tot de bevoegdheid van de raad. De raad van bestuur benoemt en ontslaat het personeel en stelt zijn
bezoldiging vast.
De raad van bestuur oefent zijn bevoegdheid gezamenlijk uit.
Algemene of bijzondere delegaties worden door de raad van bestuur onder zijn verantwoordelijkheid
verleend.
Artikel 29. Behoudens de speciale volmacht van de raad worden de akten, die de vereniging verbinden,
ondertekend door de voorzitter en een andere bestuurder of vertegenwoordiger van een bestuurderrechtspersoon of bij hoogdringendheid door twee bestuurders of vertegenwoordigers van bestuurdersrechtspersonen.
De bescheiden betreffende het dagelijks bestuur worden ondertekend door de voorzitter of de directeur
van de vereniging.
Artikel 30. De beraadslagingen van de raad van bestuur maken het voorwerp uit van notulen, die aan alle
bestuurders en vertegenwoordigers van de bestuurders-rechtspersonen worden toegestuurd en tijdens de
eerstvolgende vergadering worden goedgekeurd.
Artikel 30 bis. De raad van bestuur stelt een huishoudelijk reglement op, waarin alles geregeld wordt wat niet in
de statuten voorzien is. Het reglement kan door de raad van bestuur steeds gewijzigd worden.
Bureau
Artikel 31. De raad van bestuur kiest uit zijn midden een bureau, waarvan de voorzitter en de ondervoorzitters
deel van uitmaken. Het bureau wordt verkozen voor drie jaar en is herkiesbaar, mits inachtneming van het
bepaalde in artikel 23.
Het bureau oefent zijn bevoegdheid gezamenlijk uit.
Het huishoudelijk reglement bepaalt de nadere samenstelling en werking van het bureau.
De raad van bestuur kan een lid van het bureau afzetten wegens zwaarwichtige redenen. De afzetting
dient gemotiveerd te zijn.
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Artikel 32. Het bureau is inzonderheid gelast met het dagelijks bestuur van de vereniging, de voorbereiding van
de vergaderingen van de raad van bestuur , het treffen van dringend noodzakelijke maatregelen en de
uitvoering van de beslissingen van de raad van bestuur.
TITEL IV. – Financiën, vermogen
Artikel 33. De ontvangsten van de vereniging spruiten voort uit:
1° de bijdragen van de leden-provincies;
2° de toelagen en tegemoetkomingen verleend door de openbare besturen;
3° de giften;
4° de bezoldiging van sommige prestaties.
Artikel 34. Het financieel dienstjaar stemt met het kalenderjaar overeen. Het geeft aanleiding tot het opmaken
van een begroting en het afsluiten van de rekeningen, welke worden voorbereid door de raad van bestuur en
onderworpen aan de goedkeuring van de algemene vergadering.
Artikel 35. De raad van bestuur regelt de plaatsing van de beschikbare fondsen.
De vereniging mag alle onroerende goederen, die tot de verwezenlijking van haar doel nodig zijn,
bezitten, hetzij in eigendom, hetzij anderszins.
TITEL V. – Ontbinding
Artikel 36. De ontbinding wordt uitgesproken door de algemene vergadering, onverminderd de toepassing van
artikel 18 van de wet van 27 juni 1921.
Twee derde van de stemgerechtigde afgevaardigden moeten aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Is
deze voorwaarde niet vervuld, dan kan een tweede vergadering bijeengeroepen worden, welke geldig beslist,
welk ook het getal der aanwezige of vertegenwoordigde stemgerechtigde afgevaardigden zij.
Geen enkele beslissing is aangenomen zo zij niet goedgekeurd is bij meerderheid van vier vijfde van de
aanwezige of vertegenwoordigde stemgerechtigde afgevaardigden.
In geval van ontbinding uitgesproken door de algemene vergadering, stelt deze één of meer
vereffenaars aan Zij bepaalt hun bevoegdheid en ontvangt hun rekeningen.
De algemene vergadering beslist omtrent de bestemming van het nettoliquidatiesaldo voor doeleinden
die overeenstemmen met deze van de vereniging.
In de VVP-statuten wordt voorzien dat de algemene vergadering de in dienst zijnde raad van bestuur kan
belasten met de verrichtingen in het kader van de ontbinding, tenzij zij verkiest vereffenaars aan te stellen. Zoals
hiervoor wordt vermeld verplicht artikel 33 van de nieuwe vzw-wet het aanstellen van één of meer vereffenaars.
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