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Organisatie en financiering  
centrummanagement

1 Inleiding
De gemeente beoogt, overeenkomstig het Decreet Lokaal Bestuur (hierna DLB), om op het lokale ni-
veau duurzaam bij te dragen aan het welzijn van de burgers en verzekert een burgernabije, democrati-
sche, transparante en doelmatige uitoefening van haar bevoegdheden. 

Volgens het DLB betrekt de gemeente de inwoners, en dus ook de handelaars, zo veel mogelijk bij het 
beleid en zorgt het voor openheid van bestuur.

De gemeente kan in die context beleidsmatige keuzes maken die de lokale economie bevorderen. 

Binnen deze beleidsmatige context, kan de gemeente ervoor kiezen om een samenwerking aan te gaan 
met handelaars. Een gemeente1 kan op verschillende manieren inzetten op economie op haar grondge-
bied, en ook haar daadwerkelijke steun verlenen door bijvoorbeeld een samenwerking aan te gaan met 
handelaars. Deze samenwerking kan verschillende vormen aannemen en kan verscheidene dimensies 
bevatten.

De intensiteit van deze samenwerking of ondersteuning, tot op het niveau van concrete handelaars, is 
steeds het resultaat van een beleidsmatige afweging die iedere gemeente zelf maakt en die rekening 
houdt met de (lokale) gevoeligheden, historiek, opportuniteiten en aandachtspunten. Iedere samen-
werking op lokaal niveau kan dan ook niet anders dan maatwerk zijn. Besturen kunnen zich bij deze 
afweging wel laten inspireren door voorbeelden van andere besturen.

In deze bijdrage staan we stil bij een aantal van deze mogelijke samenwerkingsvormen, zonder de am-
bitie te koesteren hierin volledig te zijn. Met deze bijdrage trachten we dan ook eerder om inspiratie te 
geven aan gemeenten om een samenwerking, onder welke vorm ook, met handelaars op te zetten of 
om minstens een aantal afwegingen te maken. 

De juridische configuratie, de mate van betrokkenheid en de gradatie van inspraak, worden gekneed 
door de afwegingen van de gemeente naar beleidsmatige prioriteiten, maar evengoed door de al dan 
niet bereidwilligheid van de handelaars naar een intense samenwerking met én een controle door de 
gemeente.

1  Deze bijdrage richt zich in hoofdzaak tot gemeenten, maar kan ook inspiratie geven aan andere (lokale) besturen.
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2 Aandachtspunten
Bij het uitstippelen, formuleren en uitrollen van beleidskeuzes moet iedere gemeente een aantal prin-
cipes in acht nemen.

- Het gelijkheidsprincipe, grondwettelijk verankerd, verbiedt een gemeente bepaalde groepen van 
handelaars te ondersteunen wanneer zij dit niet of niet op dezelfde wijze doet ten aanzien van an-
dere handelaars die zich in gelijke omstandigheden bevinden. Een diversificatie in bijvoorbeeld een 
ondersteuningsbeleid moet rekening houden met dit principe en moet dus letten op voldoende en 
afdoende motivering om een gediversifieerde benadering mogelijk te maken:

• we denken aan een onderscheid in branchering waarbij de gemeente bepaalde branches eerder 
een  duwtje in de rug wenst te geven: zo kan de gemeente een beleid uitstippelen rond de ho-
reca;

• we denken aan de locatie, waarbij bijvoorbeeld handelaars uit een geografisch afgebakend win-
kelkerngebied, op een andere wijze worden behandeld dan de handelaars daarbuiten;

• er kan een bijzondere ondersteuning worden gegeven aan startende ondernemingen;
• er kan een keuze gemaakt worden voor een bepaalde soort activiteiten of evenementen, die 

men in de eerste plaats wenst te ondersteunen;
• …

Dergelijke keuzes moeten dan ook steeds afdoende worden gemotiveerd.

- Een ondersteuningsbeleid moet ook effectief en draagkrachtig zijn, het moet resultaat bereiken. 
Het instrument dat wordt ingezet moet dan ook nuttig zijn. Zo bestaan er naast financiële stimuli 
(de klassieke subsidies…) ook andere manieren om de economie te ondersteunen. Enkele voorbeel-
den:

• De uitbouw van een laagdrempelig ondernemersloket;
• Het faciliteren van de organisatie van evenementen door het ter beschikking stellen van draai-

boeken, kennis, logistiek etc.;
• Het opzetten van een beleid rond leegstand;
• Het promoten van de eigen economie in een aankoopbeleid, een communicatiecampagne, …

Een ondersteuningsbeleid moet ook de doelgroep responsabiliseren. Het kan geen eenrichtingsverkeer 
zijn van bijvoorbeeld een financiële stroom van het bestuur naar de handelaars. Het bestuur moet aan 
de ondersteuning een kader ophangen met rechten én verplichtingen aan de hand van middelenverbin-
tenissen en resultaatsverbintenissen:

• Een middelenverbintenis zou kunnen zijn dat de begunstigde handelaars er zich ten overstaan 
van het bestuur toe verbinden om bij de organisatie van activiteiten een bepaald doelgroepen-
beleid te voeren (bijvoorbeeld. naar minder bedeelde bevolkingsgroepen binnen de gemeente), 
of maximaal participatie toejuichen, of een bepaalde representativiteit in hun organisatie na-
streven (vb. naar branchering, …),…

• Een resultaatsverbintenis zou kunnen zijn dat de begunstigde handelaars er zich ten overstaan 
van het bestuur toe verbinden om concrete activiteiten te organiseren, …

Subsidies en engagementen van het bestuur moeten doelgebonden zijn of resultaatgericht, en de aan-
wending van de steun moet nauwer gecontroleerd worden om te zien of er wordt tegemoetgekomen 
aan de vooropgestelde doelen en ambities.
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Er moet steeds een voldoende politiek, beleidsmatig en maatschappelijk draagvlak voor het onder-
steuningsbeleid blijven bestaan. Voor een dergelijk draagvlak lijken een aantal zaken onontbeerlijk:

• een ondersteuningsbeleid, in welke vorm ook, moet rechtszeker, juridisch correct, transparant 
en betrouwbaar zijn, met duidelijke en uniforme procedures, duidelijke voorwaarden en heldere 
onbetwistbare beslissingen en keuzes;

• een maatschappelijk draagvlak ontstaat pas wanneer er een duidelijke representativiteit, maar 
ook een herkenbaar profiel, is in de groep van begunstigden. Lokale economie mag niet worden 
gereduceerd tot een geïndividualiseerd subsidiebeleid op maat van een bepaalde, kleine groep 
van begunstigden.

3 Hoe zijn handelaars georganiseerd?
Handelaars kunnen op verschillende wijzen samenwerken. 

De meest bekende vormen van samenwerking zijn de vereniging zonder winstoogmerk (VZW) of de 
feitelijke vereniging (vb. handelaarscomités).

We bekijken beide.

3.1 De vereniging zonder winstoogmerk (VZW)

Het statuut van de VZW wordt met ingang van 1 mei 2019 geregeld door het Wetboek van Vennoot-
schappen en Verenigingen (WVV, Deel 3, Boek 9).

Alle nieuwe vzw’s moeten vanaf die datum de nieuwe regelgeving volgen.  Bestaande vzw’s, die reeds 
opgericht zijn voor 1 mei 2019, zullen onderworpen aan de nieuwe regels vanaf 1 januari 2020 maar kun-
nen sneller overstappen naar de nieuwe regels door een spontane statutenwijziging.
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De WVV hanteert een nieuwe definitie voor de vzw : 
“Een vereniging wordt opgericht bij een overeenkomst tussen twee of meer personen, leden 
genaamd. Zij streeft een belangeloos doel na in het kader van één of meer welbepaalde 
activiteiten die zij tot voorwerp heeft. 

Zij mag rechtstreeks noch onrechtstreeks enig vermogensvoordeel uitkeren of bezorgen aan 
de oprichters, de leden, de bestuurders of enig andere persoon behalve voor het in de statuten 
bepaald belangeloos doel. Elke verrichting in strijd met dit verbod is nietig.”

Uit deze nieuwe definitie kunnen 3 belangrijke onderdelen onderscheiden worden die een vzw onder-
scheidt van een andere vennootschap : 

• een vzw heeft een belangeloos doel.  Dit wil zeggen dat zijn géén winsten uit haar activiteiten 
uitkeert aan haar leden.  Hierin onderscheidt de vzw zich van andere vennootschappen.  Het 
belangeloos doel kan initieel, wetenschappelijk, cultureel, sociaal, humanitair, sportief zijn en/
of te maken hebben met een doel van algemeen publiek belang zoals de milieubescherming, 
consumentenbelangen…

• een vzw kan verschillende activiteiten tot voorwerp hebben om haar doel te verwezenlijken.  
Deze activiteiten kunnen, in tegenstelling tot vroeger, ook van economische aard zijn om ink-
omsten te vergaren en deze te investeren in het belangeloos doel.

• een vzw mag geen winsten uitkeren aan haar bestuurders/leden.
- rechtstreekse uitkeringen : echte uitkeringen van winst 
- onrechtstreekse (verdoken) uitkeringen : elke verrichting waarbij de activa van de vzw dalen 

of de passiva stijgen waarvoor de vzw geen evenwaardige tegenprestatie ontvangt.

Een vzw heeft een eigen rechtspersoonlijkheid, dit wil zeggen dat 

• een vzw een eigen juridische entiteit is en dus ook als entiteit kan deelnemen aan het rechts-
verkeer : zij kan als entiteit net hetzelfde als natuurlijke personen contracten afsluiten, mensen 
tewerkstellen, een onroerend goed kopen of verkopen, …

• een vzw als entiteit een eigen vermogen kan hebben alsook eigen bezittingenlso van het ver-
mogen van de leden en de bestuurders

• een vzw zelf aansprakelijk voor haar eigen tekortkomingen, niet de leden of de bestuurders.  
Door de rechtspersoonlijkheid worden de leden en bestuurders beschermd en zijn zij niet per-
soonlijk gehouden ten aanzien van derden voor de naleving van de verplichtingen die door de 
vzw zelf werden aangegaan.  Wat de bestuurdersaansprakelijkheid betreft, werd deze specifiek 
in de wetgeving opgenomen.

• een vzw de wettelijke mogelijkheid heeft om een officieel e-mailadres en een officiële website 
op te nemen in de statuten. Leden kunnen de vzw  op dit e-mailadres aanschrijven en mogen er 
daarbij van uitgaan dat de rechtspersoon hun bericht effectief heeft ontvangen.

• een vzw onderworpen is aan het faillissementsrecht.
• een vzw onderworpen is aan de rechtspersonen- of vennootschapswetgeving naargelang de 

aard van de activiteiten. Zo kan een vzw omwille van haar economische activiteiten een eigen 
btw-nummer hebben.

Hierdoor onderscheidt de vzw zich van een feitelijke vereniging. 
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De oprichting, de werking en de organisatie van de VZW wordt in detail door het Wetboek van Vennoot-
schappen en Verenigingen bepaald.

Een vzw wordt bestuurd door een algemene vergadering en een collegiaal bestuursorgaan dat minstens 
drie bestuurders telt, die natuurlijke of rechtspersonen zijn. Indien en zolang de vereniging minder dan 
drie leden heeft, mag het bestuursorgaan bestaan uit twee bestuurders. Zolang het bestuursorgaan 
tweehoofdig is, verliest elke bepaling die aan een lid van het bestuursorgaan een doorslaggevende 
stem toekent, van rechtswege haar werking. 

De statuten kunnen bepalen dat het dagelijks bestuur van de vereniging, alsook de vertegenwoordiging 
van de vereniging wat dat bestuur aangaat, kan worden opdragen aan een of meer personen, die elk 
alleen, gezamenlijk of als college optreden.
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Handelaarsverenigingen die zijn opgericht als VZW en die activiteiten organiseren 
met belangrijke financiële of andere engagementen, bieden dus een bepaalde be-
scherming aan hun leden en bestuurders wanneer bijvoorbeeld engagementen niet 
kunnen worden nagekomen.



3.2 De feitelijke vereniging

Het begrip ‘feitelijke vereniging’ is als volgt omschreven in artikel 3 van de Wet van 3 juli 2005 betref-
fende de rechten van vrijwilligers: “elke vereniging zonder rechtspersoonlijkheid van twee of meerdere 
personen die in onderling overleg een activiteit organiseren met het oog op de verwezenlijking van een 
onbaatzuchtige doelstelling, met uitsluiting van enige winstdeling onder haar leden en bestuurders, en 
die een rechtstreekse controle uitoefenen op de werking van de vereniging”. In het Wetboek van Ven-
nootschappen en Verenigingen (WVV) wordt een feitelijke vereniging bestempeld als een vereniging 
zonder rechtspersoonlijkheid beheerst door de overeenkomst tussen partijen.

De feitelijke vereniging vormt een verzameling van individuele personen die overeenkomen om op 
geregelde en duurzame wijze een aantal initiatieven te nemen. 

Bij de oprichting van een feitelijke vereniging zijn het de stichters die de overeenkomst ondertekenen. 
Door het ondertekenen van die overeenkomst (de overeenkomst staat gelijk aan de statuten) drukken 
zij de wens uit te willen toetreden tot de feitelijke vereniging. Na de stichting kunnen nieuwe regels 
worden vastgesteld op welke manier en onder welke voorwaarden nieuwe leden kunnen toetreden.

In een feitelijke vereniging, die dus géén rechtspersoonlijkheid bezit, blijft ieder lid medeverantwoor-
delijk als persoon en met zijn eigen goederen. Bij een rechtspersoonlijkheid wordt de vereniging zelf 
een persoon en draagt eigen verantwoordelijkheden, onderscheiden van die van de leden, dit is dus niet 
het geval bij de feitelijke vereniging. De oprichting van een rechtspersoon is wenselijk in gevallen waarin 
de vereniging risico’s loopt voor haar vermogen en verantwoordelijkheid, zo bijvoorbeeld wanneer er 
geldsommen in het spel zijn, schulden worden aangegaan of de aansprakelijkheid van de aard van de 
activiteiten groter wordt. In dat geval leidt de vereniging een zelfstandig bestaan in tegenstelling tot 
de vereniging zonder winstoogmerk waarvan de oprichting en de werking gedetailleerd in de wet staat 
omschreven (juridische, fiscale en boekhoudkundige verplichtingen).

In de feitelijke vereniging geldt het principe van de persoonlijke aansprakelijkheid. De individuele 
personen die deel uitmaken van de feitelijke vereniging, zijn elk afzonderlijk, met hun eigen vermogen, 
aansprakelijk voor de handelingen die door de feitelijke vereniging gesteld worden. 

Concreet betekent dit dat de feitelijke vereniging ook geen rechten kan verwerven op onroerende goe-
deren noch overeenkomsten kan sluiten met andere partijen. De feitelijke vereniging kan evenmin 
worden gedagvaard of kan dagvaarden. De leden van de feitelijke vereniging moeten gezamenlijk in 
rechte optreden, of een lasthebber aanwijzen die namens de leden van de vereniging optreden en hen 
vertegenwoordigen via een algemeen of een bijzonder mandaat. Voor schuldeisers is het onmogelijk 
om te dagvaarden omdat de vereniging juridisch niet bestaat. In principe zullen de schuldeisers zich 
moeten keren tegen alle leden van de vereniging, of - voor zover dit mogelijk is - de lasthebber moeten 
dagvaarden. 

Wanneer de feitelijke vereniging goederen zal willen verwerven of aankopen, worden deze  de facto 
aangekocht door een lid van de vereniging namens alle leden. De leden die de feitelijke vereniging 
besturen, kunnen deze goederen enkel aanwenden ter realisatie van het doel van de feitelijke vereni-
ging. Gezien de leden afstand doen van hun individuele rechten op de goederen worden de goederen  
“collectieve eigendom” of een “mede-eigendom” van de leden, tenzij de statuten of een bijzonder 
reglement  dit anders bepalen.

De feitelijke vereniging kan voor een beperkte of onbeperkte duur worden aangegaan. Indien niets is 
bepaald in de statuten, wordt ze geacht van onbepaalde duur te zijn. 
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In een feitelijke vereniging wordt – in tegenstelling tot de VZW – geen onderscheid gemaakt tussen 
effectieve leden en toegetreden leden. 

In een feitelijke vereniging bestaat er slechts één orgaan: het bestuur. Dit bestuur wordt idealiter in de 
statuten geregeld. Het orgaan dat met het bestuur van de vereniging wordt belast vertegenwoordigt 
de feitelijke vereniging ten aanzien van derden, en verbindt dus haar leden. De leden van de feitelijke 
vereniging vormen samen de gezamenlijke lastgever en het bestuur treedt op als lasthebber. 
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Handelaarsverenigingen die zijn opgericht als feitelijke verenigingen en die activi-
teiten organiseren met belangrijke financiële of andere engagementen, bieden geen 
bescherming aan hun leden wanneer bijvoorbeeld engagementen niet kunnen wor-
den nagekomen. De leden kunnen dan allen voor het geheel van de engagementen 
door derden, in feite en in rechte, worden aangesproken.



Rollen van de gemeente in de samenwerking  
met de handelaars

1 Inleiding
De gemeente kan, bijvoorbeeld binnen het kader van een lokaal beleidsplan rond lokale economie, zelf 
het initiatief nemen om binnen haar beleidsbevoegdheid concrete projecten op te zetten en te reali-
seren (bv: raambestickering, sensibiliseringsacties tegen leegstand) of activiteiten te organiseren (bv: 
gemeentelijke handelsbeurs). 

De gemeente kan dit doen met de inzet van eigen diensten, personeel en middelen. Ze kan daartoe 
samenwerken met handelaars via bevragingen, adviesraden, …, of binnen samenwerkingsstructuren 
met handelaars.

De gemeente treedt op met haar bestuurs- en beslissingsorganen, de gemeenteraad en het college 
van burgemeester en schepenen. 

Ze kan eigen diensten, middelen, kennis en financiën inzetten bijvoorbeeld bij:

• Het uitbouwen van een subsidiebeleid op basis van een reglement, met doelgebonden subsi-
dies, verbonden aan voorwaarden (projecten, doelgroepen, etc.) en met controle – instrumen-
ten;

• Het uitrollen en promoten van eigen acties en evenementen, al dan niet met eigen personeel;
• Het faciliteren door het ter beschikking stellen / verhuren van middelen en logistiek (bv: een 

vergaderzaal, …);
• Het organiseren of faciliteren van infosessies, opleidingen, beurzen, brainstormingsmomen-

ten, etc.;
• Het aanwerven van een centrummanager;
• Het beleidsmatig ondersteunen van acties en activiteiten;
• Een actief beleid voeren rond lokale economie met fiscale stimuli en premies;
• …

De gemeente kan ook participeren in rechtspersonen zoals VZW’s2, voor zover die rechtspersonen niet 
belast worden met de verwezenlijking van welbepaalde taken van gemeentelijk belang. Deze partici-
patie mag niet gepaard gaan met de overdracht van gemeentelijke infrastructuur, noch met de over-
dracht of terbeschikkingstelling van personeel. Terbeschikkingstelling van statutair personeel wordt 
wel toegestaan als voldaan is aan de voorwaarden van artikel 185 van het Decreet Lokaal Bestuur, zoals 
hieronder uitgelegd.

De gemeente kan haar taken en opdrachten ook (extern) verzelfstandigen, waarbij bepaalde bevoegd-
heden van gemeentelijk belang als het ware worden overgedragen of uitbesteed aan rechtspersonen 
die onder de volledige controle van de gemeente vallen. 

2 Artikel 386 van het DLB, zie ook hoger.
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De gemeente kan haar taken en opdrachten ook verzelfstandigen via het autonoom gemeentebedrijf 
(AGB) en vervolgens met haar autonoom gemeentebedrijf een samenwerking opzetten met hande-
laars. De samenwerkingsprincipes blijven dezelfde.

Het autonoom gemeentebedrijf is een gemeentelijke instelling met een sui generis rechtsvorm. Dit 
laatste betekent dat het Decreet Lokaal Bestuur niet verwijst naar een bestaande rechtsvorm, maar dat 
het Decreet Lokaal Bestuur zo veel als mogelijk zelf de rechtsvorm probeert te regelen : oprichting en 
ontbinding, toezicht, statuten, relatie met de gemeente, samenstelling organen, verantwoordelijkhe-
den bestuurders, financiële en boekhoudkundige organisatie, rechtspositieregeling van het personeel, 
bevoegdheden inzake leningen, onteigening, tarieven en participaties komen aan bod.3 Een autonoom 
gemeentebedrijf is een vorm van externe verzelfstandiging in publiekrechtelijke vorm. 

Wij overlopen hieronder evenwel de verschillende rollen die een gemeente kan nemen in de samenwer-
king met handelaars (exemplarisch)

3  De artikelen 231 t.e.m. 244 van het hoofdstuk 2 van het DLB
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2 De gemeente engageert
De gemeente ondersteunt de  economie door bijvoorbeeld, al dan niet binnen het kader van een eigen 
lokaal, of zelfs intergemeentelijk, beleidsplan rond lokale economie, publieke steunverklaringen af 
te leggen en algemene engagementen aan te gaan (bv: een protocol met de handelaars dat een ge-
meente de eigen producten en handelszaken mee zal promoten). 

De handelaars houden echter het initiatiefrecht voor organisaties en projecten. 

Een belangrijke rol is weggelegd voor de bevoegde administratie van de gemeente. De uitbouw en ver-
steviging van een toegewijde dienst, die de ondernemers centraal stelt, kan immers een belangrijk 
onderdeel vormen van die facilitering die onder meer bestaat uit: de persoonlijke bewegwijzering van 
ondernemers en de proactieve opvolging van beleidsmaatregelen in samenspraak met ondernemers. 

Er kunnen ook thematische aanspreekpunten worden voorzien zoals de energiecoach, de horecacoach, 
de mobiliteitscoach of de bereikbaarheidsadviseur, die namens de gemeente in dialoog gaan met de 
ondernemers. 

Met het stijgend aantal fusies en de schaalvergrotingen die hiermee gepaard gaan nemen ook de orga-
nisatorische en budgettaire opportuniteiten toe om dit concreet uit te werken. 

Krachtlijnen

De gemeente faciliteert maar neemt een minder prominente rol op in de samenwer-
king tussen de handelaars en de organisatie van activiteiten.

De logistieke en financiële ondersteuning beperkt zich in dit geval tot reguliere on-
dersteuning (ad hoc subsidies, huur van materialen, publicaties op publiek beschik- 
bare data, …).  

Gemeente

Reguliere ondersteuning

Handelaars / ‘vereniging’

BELEID

Beleidsplan (lokale) economie

ACTIVITEITEN

Schema
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Er worden op lange termijn geen structurele toezeggingen gedaan aan de handelaars.

De handelaars worden niet noodzakelijk uitgenodigd om zich op een bepaalde wijze (bv: via een geza-
menlijk op te richten rechtspersoon) te organiseren.

Het initiatiefrecht voor organisaties en projecten wordt overgelaten aan de handelaars. De gemeente 
faciliteert maar neemt een minder prominente rol op in de samenwerking tussen de handelaars en de 
organisatie van activiteiten. De gemeente speelt geen beslissende rol bij het opzetten van acties of de 
ondersteuning van activiteiten.

Het protocol bevat middelenverbintenissen en eerder beleidsmatige uitspraken en keuzes. 

De logistieke en financiële ondersteuning beperkt zich in dat geval tot reguliere ondersteuning (ad hoc 
subsidies, huur van materialen, publicaties op publiek beschikbare data, …).

KAPELLEN De gemeente kan een kernversterkend beleid uitrollen door 
verschillende maatregelen te nemen die er samen voor moeten zorgen dat 
het kernwinkelgebied beter kan floreren. De gemeente Kapellen omschrijft 
haar beleidsambities als ‘Centrummanagement Kapellen’. In het kader 
hiervan voerde de gemeente bijvoorbeeld een leegstandsheffing in om 
leegstaande panden terug te dringen. De gemeente voorziet inmiddels 
ook in een gecoördineerde samenwerking tussen de gemeente en de 
handelaarsverenigingen. In samenspraak met alle stakeholders stelt de 
gemeente een jaarlijks een evenementenkalender op. 

GERAARDSBERGEN De stad Geraardsbergen heeft kernversterking 
expliciet opgenomen in haar beleidsvisie en meerjarenplan. Via een 
professionalisering van het centrummanagement moet een aantal 
maatregelen worden uitgewerkt en geïmplementeerd om het aanbod 
van het lokaal winkelaanbod te vrijwaren, uit te breiden en het succes 
ervan te verzekeren. CENTERpro beoogt de uitbouw en uitvoering van 
een structureel en professioneel centrummanagement. Samen met 
vakorganisaties, handelaars, administratie en het stadsbestuur wordt een 
visie uitgewerkt omtrent het kernwinkelgebied en flankerend beleid zoals 
leegstandsbestrijding en parkeerbewijzering. 

LANAKEN In Lanaken was er een grote nood aan een laagdrempelig en 
flexibel aanspreekpunt voor het gemeentebestuur en andere organisaties 
die een rol spelen bij het handelskernbeleid. De gemeente stelde een 
centrummanager aan die fungeert als vertrouwenspersoon van de 
handelaars. Als vast aanspreekpunt staat de centrummanager in voor de 
organisatie van structurele acties die het handelscentrum van Lanaken 
nieuw leven in kunnen blazen. 
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De gemeente stelt daartoe in een subsidiereglement, vastgesteld door de gemeenteraad, of op basis 
van een dergelijk reglement of in een subsidieovereenkomst een duidelijk afsprakenkader op waarbin-
nen de besteding van de verleende middelen op afdoende wijze wordt bestemd en kan worden gecon-
troleerd.

Voor de toekenning van een subsidie staat de wederzijdsheid centraal: de toekenning van een subsidie 
is gebaseerd op een wederzijdse verbintenis. De organisatie of vereniging aanvaardt de beoogde acti-
viteit van algemeen belang uit te voeren en de gemeente levert hiervoor een financiële ondersteuning. 

Het grote voordeel is dat verenigingen met grote autonomie over de financiële ondersteuning kunnen 
beschikken, binnen het kader van datgene wat reglementen of convenanten voorschrijven.

Het initiatiefrecht voor organisaties en projecten wordt weliswaar in eerste instantie overgelaten aan 
de handelaars, maar de gemeente faciliteert en neemt een meer betrokken rol op in de samenwerking 
tussen de handelaars en de organisatie van activiteiten door een substantiële en voorwaardelijke fi-
nanciële bijdrage. 

De voorwaarden voor de subsidie kunnen betrekking hebben op het voeren van een bepaald doelgroe-
penbeleid, het organiseren van welbepaalde activiteiten, etc.

3 De gemeente subsidieert

Krachtlijnen

De gemeente levert, bijvoorbeeld binnen het kader van een lokaal, of zelfs interge-
meentelijk, beleidsplan rond lokale economie, een grotere bijdrage en subsidieert 
in belangrijke mate de economie, hetzij in de werking van een belangenvereniging 
hetzij in de (al dan niet terugkerend) ondersteuning van activiteiten en projecten. 

Gemeente Handelaars / ‘vereniging’

BELEID

Beleidsplan (lokale) economie

ACTIVITEITEN

Schema

Reguliere ondersteuning

Subsidieovereenkomst 
afspraken & wederzijds

14 Organisatie en financiering centrummanagement • Rollen van de gemeente in de samenwerking met de handelaars



Op basis van het DLB is het een bevoegdheid van de gemeenteraad om subsidiereglementen op te stel-
len en nominatieve subsidies te verlenen. Indien er een subsidiereglement is vastgesteld door de ge-
meenteraad, is het een bevoegdheid van het college van burgemeester en schepenen om dit reglement 
uit te voeren en toe te passen.

Het verlenen van een subsidie is onderhevig aan de wet op de controle op de aanwending van subsi-
dies, die voorziet in een toezicht op de besteding van én in de mogelijkheid tot terugvordering van de 
subsidie.

Een gemeente die toelagen verstrekt, voorziet best in een controle. Voor kleine bedragen mag deze 
controle beperkt zijn. 

In het kader van het verlenen van de subsidie worden beter voorwaarden opgelegd, hetzij middels het 
subsidiereglement, hetzij in de subsidiebeslissing zelf hetzij in een bijgaande subsidie-overeenkomst. 
Deze voorwaarden kunnen betrekking hebben op bijvoorbeeld de doelgebondenheid van de subsidie, 
maar evengoed op de representativiteit van de handelaars die de subsidie vragen. De doelgebonden-
heid van de subsidie kan verbintenissen opleveren voor de subsidiegenieter, die geformuleerd zijn als 
middelenverbintenissen of resultaatsverbintenissen. Wat de representativiteit betreft, kan door de 
gemeente worden gevraagd dat handelaars, om een subsidie te kunnen verkrijgen, zich bijvoorbeeld 
moeten organiseren in een samenwerkingsstructuur (bv: een handelaarsvereniging met rechtsper-
soonlijkheid) en waarin voldoende draagvlak voor en tussen de handelaars aanwezig is. 

BERINGEN, IEPER, OUDENAARDE In Beringen werd de vzw centrummanagement 
opgericht om de handelsvereniging te professionaliseren. De stad Beringen stelt een 
budget ter beschikking aan de vereniging. De stad streeft ernaar de relaties tussen 
handelaars en handelaarsverenigingen te intensifiëren. De stad zetelt niet in de 
vzw maar woont de vergaderingen van het bestuursorgaan bij via haar ambtenaar 
lokale economie. De doelstellingen van de vzw worden in nauw  overleg met de stad 
gerealiseerd. 
Ook de stad Ieper kent een stadstoelage toe aan een onafhankelijke organisatie met 
een eigen structuur die de lokale handelaars onderling en met de stad beter doet 
samenwerken. In de vzw stuurgroep centrummanagement Ieper zetelen verscheidene 
organisaties. 
De stad Oudenaarde, meer bepaald de ambtenaar lokale economie, werkt nauw samen 
met vzw Oudenaarde Winkelstad bestaande uit de handelaars, horeca en dienstensector 
van het winkelkerngebied van Oudenaarde. De stad subsidieert de vzw en financiert de 
centrummanager. De centrummanager woont alle vergaderingen van de vzw bij.  

TURNHOUT  Naast de klassieke subsidies  kunnen lokale besturen de lokale 
middenstand ook subsidiëren onder de vorm van het inbrengen van een grond of pand 
waarin publieke- en handelsfuncties kunnen worden in ondergebracht. De stad Turnhout 
bracht bijvoorbeeld de gronden gelegen rondom een fabrieksite in een publiek-private 
samenwerking. Op die manier kon een globaal masterplan worden uitgewerkt waarbij 
niet enkel het commercieel maar ook het maatschappelijk herontwikkelingspotentieel 
van het gebied optimaal werd aangeboord. De stad kan binnen een private-publieke 
constructie dus ook haar vastgoed (zoals een subsidie) ter beschikking stellen en op die 
manier haar stedelijke ontwikkelingseisen opleggen als partner. 
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4 De gemeente participeert
De gemeente levert, binnen het kader van een lokaal beleidsplan rond lokale economie, een grotere 
bijdrage en subsidieert in belangrijke mate de lokale economie, hetzij in de werking van een belangen-
vereniging of in de terugkerende ondersteuning van activiteiten en projecten (zie vorig punt). 

Daarbovenop kan een gemeente, wanneer ze zelf activiteiten wil verrichten met het oog op een verdere 
ontwikkeling van het handelscentrum of zelf voorstellen wil aanbrengen die de kwaliteit van commer-
ciële activiteiten kan verbeteren,  zelf participeren in een samenwerking van handelaars. 

De gemeente verkrijgt geen beslissende stem binnen de samenwerking tussen de handelaars maar kan 
wel zeer nauw de besteding van de verleende subsidies opvolgen. Zij houdt zich in hoofdzaak bezig met 
het uitstippelen van het lokaal beleid.

De gemeente participeert op die wijze in het initiatiefrecht, weliswaar zonder beslissende stem, van 
organisaties en projecten samen met de handelaars, waardoor de gemeente op actieve wijze faciliteert 
en betrokken is bij de samenwerking tussen de handelaars en de organisatie van activiteiten. 

De aanwezigheid van de gemeente binnen de handelaarsvereniging kan zeer drempelverlagend werken.

Volgens artikel 386 van het Decreet Lokaal Bestuur kan de gemeente, met behoud van de toepassing 
van de bepalingen betreffende de intergemeentelijke samenwerking, verenigingen, stichtingen en ven-
nootschappen met sociaal oogmerk oprichten, erin deelnemen of zich erin laten vertegenwoordigen 
als die verenigingen, stichtingen en vennootschappen met sociaal oogmerk niet belast worden met de 
verwezenlijking van welbepaalde taken van gemeentelijk belang.4 

Volgens de tweede paragraaf van  artikel 386 van het Decreet Lokaal Bestuur mag deze oprichting, 
deelname of vertegenwoordiging niet gepaard gaan met de overdracht van gemeentelijke infrastruc-
tuur en de overdracht of terbeschikkingstelling van personeel, behoudens in het geval zoals omschre-
ven in artikel 185 DLB.

Artikel 185 omschrijft de mogelijkheden voor statutaire personeelsleden om ter beschikking gesteld te 
worden aan, onder meer, vzw’s waarin een gemeente participeert. Die mogelijkheid bestaat enkel voor 
tijdelijke terbeschikkingstelling en wanneer de rechtspositieregeling dit toestaat. Als dit het geval is 
kan met het betrokken personeelslid een overeenkomst worden gesloten die de tijdelijke terbeschik-
kingstelling mogelijk maakt. 

De terbeschikkingstelling van gemeentelijke goederen wordt niet vermeld en is dus wel mogelijk. Dit 
betekent dat de gemeente ook een logistieke ondersteuning kan bieden aan dergelijke verenigingen. 
Personeelsleden van de gemeente kunnen in deze constellatie niet worden ter beschikking gesteld in 

4  Artikel 386, § 1, eerste lid van DLB

Krachtlijnen

De gemeente participeert in de samenwerkingsstructuur van de handelaars (bv: een 
handelaars VZW). De samenwerking tussen de handelaars en de gemeente wordt 
volgens het privaat recht gestructureerd via de statuten van de vzw en een samen-
werkingsovereenkomst. Deze participatie kan bijvoorbeeld een voorwaarde zijn voor 
het verlenen van de subsidie. 
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de formele betekenis van terbeschikkingstelling, behoudens onder de voorwaarden zoals bepaald in ar-
tikel 185 DLB. Het is een ambtenaar bijvoorbeeld ook toegestaan om, bijvoorbeeld zonder beslissende 
stem, namens een gemeente in een dergelijke vereniging te zetelen. 

Op basis van dit artikel kan de gemeente dus toetreden tot een private rechtspersoon, die ze bovendien 
subsidieert. 

De participatie van de gemeente faciliteert de controle op de aanwending van bijvoorbeeld subsidies, 
maar kan de correcte aanwending niet afdwingen. Daarvoor moet er door de gemeente, naast de parti-
cipatie, een goed afsprakenkader worden vastgelegd met de vereniging.

De gemeente participeert op die wijze, weliswaar zonder beslissende stem, in een vereniging die zich 
inzet voor organisaties en projecten samen met de handelaars, waardoor de gemeente op actievere 
wijze faciliteert en betrokken is bij de samenwerking tussen de handelaars en de organisatie van acti-
viteiten.

Gemeente Handelaars 

BELEID

Beleidsplan (lokale) economie

Participatie, geen  
beslissende stem

ACTIVITEITEN

Schema

Reguliere ondersteuning

Subsidieovereenkomst 
afspraken & wederzijds

Handelaarsvereniging VZW
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4.1 Bestuur van de privaatrechtelijke handelaarsvereniging met de gemeente?

Het bestuur van de handelaarsvereniging zit in essentie bij de handelaars, de gemeente participeert 
slechts met een minderheidsstem en neemt niet de bovenhand in de bestuursorganen van de vereniging.

Anderzijds werkt de aanwezigheid van de gemeente binnen de vereniging mogelijks ook drempelverla-
gend in de relatie tussen de handelaars en de gemeentelijke diensten:

• De gemeente faciliteert de werking van de vereniging door vergaderzalen beschikbaar te stellen 
of kennis rond versterking van de lokale economie te delen;

• De gemeente kan participeren met politieke vertegenwoordigers (bv: de bevoegde schepen) 
en ambtenaren van de gemeentelijke diensten Lokale Economie,  Evenementenbeleid en/of 
Marketing & Communicatie (bv: zonder stemrecht) binnen de vereniging, of via een door de 
gemeente aangestelde centrummanager. Het DLB schrijft niet voor op welke wijze deze verte-
genwoordiging vorm moet krijgen;

• Aan de vereniging kunnen subsidies worden verleend op basis van een subsidieovereenkomst. 
De besteding van deze middelen kan op deze wijze door de gemeente worden besproken en 
opgevolgd binnen de vereniging zelf;

• …

Gemeente

Lokale economie - activiteiten en evenementen

Handelaars-‘VZW’  
+ gemeente

handelaarhandelaarhandelaarhandelaarhandelaar

Subsidie + overeenkomst, aan VZW  
waar “alle handelaars” lid kunnen van 

worden, gemeente ook lid van de VZW en 
vertegenwoordigd in RvB

Bestuursorganen binnen de VZW

• Handelaars — leden
• Gemeente — lid, vertegenwoordigd 

door bevoegde schepen (met 
stemrecht) en ambtenaar lokale 
economie (zonder stemrecht)

• Handelaars — bestuurders (rotatie)
• Gemeente — bestuurder, 

vertegenwoordigd door bevoegde 
schepen (met stemrecht) en 
ambtenaar lokale economie (zonder 
stemrecht)

ALGEMENE VERGADERING BESTUURSORGAAN
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4.2 Opgelet voor het vermoeden van verzelfstandiging…

Gemeentelijke extern verzelfstandigde agentschappen zijn diensten met een eigen rechtspersoonlijk-
heid die door de gemeente worden opgericht of waarin de gemeente deelneemt en die belast zijn met 
welbepaalde beleidsuitvoerende taken van gemeentelijk belang.5 

Het is de gemeente echter verboden om, rechtstreeks of onrechtstreeks, rechtspersonen op te rich-
ten met welbepaalde taken van gemeentelijke belang, erin deel te nemen of zich erin te laten verte-
genwoordigen of om aan die rechtspersonen personeel, financiële middelen, infrastructuur of andere 
activa ter beschikking te stellen, tenzij de rechtspersonen voldoen aan de voorschriften van het DLB 
inzake verzelfstandiging of er voor de oprichting, de deelname of vertegenwoordiging andere decre-
tale of wettelijke rechtsgrond bestaat.6 Deze bepaling vormt een bevestiging van het principe dat een 
verzelfstandiging van gemeentelijke taken slechts toelaatbaar is mits wettelijke machtiging. 

Omdat het niet altijd duidelijk is wanneer er sprake is van een verzelfstandiging bouwde het oude Ge-
meentedecreet, thans hernomen door het DLB, een vermoeden in van verzelfstandiging wanneer aan 
bepaalde voorwaarden is voldaan, wat concreet betekent dat de privaatrechtelijke handelaarsvereni-
ging die onder dit vermoeden valt (en dit vermoeden niet weerlegt) moet omgevormd worden naar een 
privaatrechtelijke EVA, wat vooral gevolgen heeft op het niveau van het bestuur van de vereniging. Bin-
nen een privaatrechtelijke VZW heeft de gemeente slechts een minderheidsstem en ligt het gewicht bij 
de handelaars, bij een EVA is dit andersom. 

Het Decreet Lokaal Bestuur vermoedt dat een rechtspersoon met taken van gemeentelijk belang is 
belast als hij aan één van de volgende voorwaarden voldoet:

• een of meer van zijn organen bestaat voor meer dan de helft uit gemeenteraadsladen of leden 
van het College van Burgemeester en Schepenen van de gemeente in kwestie of de leden van 
de organen worden voor meer dan de helft aangewezen of voorgedragen door die personen;

• de gemeente of haar vertegenwoordigers beschikken over de meerderheid van de stemrechten 
in een of meer van zijn organen;

• zijn financiële middelen worden voor meer dan de helft door de gemeente gefinancierd. 7

Het vermoeden is evenwel weerlegbaar door de gemeente. De weerlegging gebeurt in de 
beslissing(en) van de gemeente, college of gemeenteraad, waarin de thema’s van het vermoe-
den ter sprake komen (aanduiden van vertegenwoordigers, financiële middelen, …). 

5  Artikel 225, § 1, eerste lid DLB
6  Artikel 225, § 2 DLB
7  Artikel 225, § 3 DLB 

Dit vermoeden zal dus vaak spelen ten aanzien van handelaarsverenigingen die 
belangrijke subsidies ontvangen waarmee ze hun werking uitbouwen en concrete 
acties opzetten. Het vermoeden is evenwel weerlegbaar.
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Volgende argumenten kunnen daartoe worden gehanteerd als voorbeeld: de betrokken activi-
teit of maatschappelijke doelstelling van de vereniging is geen taak van gemeentelijk belang, 
het is een taak van de VZW om op termijn zelfredzaam te worden en zelf inkomsten te gene-
reren uit haar inkomsten, de subsidie betreft een opstart subsidie,…

voorbeeld van een overweging tot weerlegging van het vermoeden van verzelfstandiging:

“Overwegende dat de [stad/gemeente] […] verder, ten anticipatieven titel, wenst te weerleggen dat spijts 
de verhouding tussen de financiële toelage door de stad aan de beoogde VZW en haar mogelijke eigen 
werkingsmiddelen, de VZW niet wordt geacht te vallen onder het vermoeden van verzelfstandiging zoals 
bedoeld in artikel 225 § 3 van het Decreet Lokaal Bestuur, minstens wordt dit vermoeden door de [stad/
gemeente] weerlegd; 

Overwegende dat ieder lokaal bestuur moet uitmaken wat voor haar van zogenaamd “lokaal belang” 
is. Dat ieder lokaal bestuur dit nochtans en telkens voor zichzelf moet uitmaken.  Zoals eerder gezegd, 
behoort het maatschappelijk doel van de VZW […] niet tot de taken van gemeentelijk belang van de 
[stad/gemeente] […] en wordt de toelage verschaft in het kader van een globaal ondersteuningsbeleid 
door de [stad/gemeente] […] aan de lokale economie;

Overwegende dat door de lokale handelaars op democratische wijze een aantal vertegenwoordigers 
werden aangeduid die mee zullen fungeren als stichtend lid van de VZW;”

LOMMEL  In Lommel werd, om beide handelspolen de Singel en het cen-
trum te versterken, een overkoepelende vzw opgericht die met een ver-
tegenwoordiging uit beide handelsclusters, samen met de stad Lommel 
nadenkt over kernversterkende en handelsversterkende initiatieven. De 
vzw heet Bruisend Lommel en moet de commerciële dynamiek van het pro-
duct Lommel versterken. De taak van de vereniging bestaat onder meer uit 
het formuleren van adviezen aan het stadsbestuur omtrent projecten die 
het stadsbestuur in het centrum of elders wenst te ontwikkelen. De VZW 
vervult dus een complementaire rol  ten opzichte van de stad. De stad par-
ticipeert via een vertegenwoordiging in het bestuursorgaan, met name de 
schepen economie en ambtenaar lokale economie. Via haar deelname in het 
bestuursorgaan beslist de stad mee over het aanwenden van budgetten, 
het organiseren van handelsversterkende evenementen en kan ze wegen op 
de standpuntbepaling ten aanzien van bijvoorbeeld ontwikkelingen in het 
centrum of periferie. Alle handelaars binnen het werkingsgebied van de vzw 
betalen een kernversterkende bijdrage aan de stad. De stad kent dan een 
subsidie toe aan de vereniging.

20 Organisatie en financiering centrummanagement • Rollen van de gemeente in de samenwerking met de handelaars

GF



MECHELEN  De stad Mechelen tracht de organisatiegraad van handelaars te vergroten. De stad wil lokale 
initiatieven die de lokale economie ondersteunen bevorderen en wil hiervoor subsidies toekennen. 
Anderzijds wil ze de zekerheid hebben dat haar middelen  ook goed worden besteed. Om die redenen 
maakt de stad gebruik van het systeem van subsidieovereenkomsten. Subsidieovereenkomsten worden 
slechts goedgekeurd op voorwaarde van de oprichting van een vzw, de voorlegging van statuten die 
voorzien in de vertegenwoordiging van de stad en de aanduiding van een vertegenwoordiger. Concreet 
kunnen natuurlijke personen (handelaars), onder vermelding van voornemen vzw op te richten, aan de 
stad een aanvraag voor subsidie richten. De stad vraagt dan dat een deelname in de statuten zou worden 
voorzien. De samenwerking met de stad wordt dan verder geregeld in een samenwerkingsovereenkomst 
die jaarlijks opnieuw wordt gesloten. De stad subsidieert de projectwerking op voorwaarde dat zij 
stemrecht krijgt in de algemene vergadering & het bestuursorgaan. 
Volgens deze principes werd de vzw Mechelen MeeMaken opgericht. De vzw moet de onderlinge sa-
menwerking tussen handel en horeca verbeteren. De initiatieven en projecten van vzw Mechelen Mee-
Maken zijn erop gericht de belevingswaarde in het centrum van Mechelen, het kernwinkelgebied en de 
stationsomgeving te verhogen. De vereniging realiseert haar doel in overleg met en met medewerking 
van de stad Mechelen. De stad, toegetreden na oprichting maar aanvaard als effectief lid, vaardigt in de 
algemene vergadering & het bestuursorgaan de bevoegde schepen af die enkel kan handelen volgens de 
instructies van het College van burgemeester en schepenen. 

LANDEN, HAACHT & BILZEN  De stad Landen maakt tevens gebruik van subsidieovereenkomsten om 
lokale handelaars te ondersteunen bij de organisatie van een vzw. Zo sloot de stad een overeenkomst 
met de vzw Handelsstimulans. Deze vzw werd opgericht om concrete initiatieven, acties en 
evenementen die de lokale handel in de stad Landen moeten bevorderen, te ondersteunen. De stad 
trad onmiddellijk toe tot de vzw op de stichtingsvergadering en wordt vertegenwoordigd door een door 
de gemeenteraad gekozen lid van het College van Burgemeester en Schepenen. De vertegenwoordiger 
van de stad handelt steeds op instructies van de gemeenteraad. Een belangrijk punt om aan te stippen 
is dat de stad vanuit haar beleidsdomein ook toezicht wenst te  houden op de concrete initiatieven, de 
goede werking en verstandhouding van en binnen vzw Handelsstimulans. De subsidieovereenkomst  
tussen de stad en de vzw voorziet dan ook uitdrukkelijk in randvoorwaarden, concrete verbintenissen 
en controlemogelijkheden. Wanneer wanbeheer wordt vastgesteld moet de vzw de stad onmiddellijk 
op de hoogte brengen. De vzw kan geen presentiegelden uitkeren. De stad kan controle uitoefenen op de 
besteding van de middelen en kan zelfs verleende subsidies terugvorderen. In het bestuursorgaan heeft 
de stad twee vaste zetels;  één voor de bevoegde schepen van Lokale Economie & Middenstand, zetelend 
met raadgevende stem, en één voor een ambtenaar, aangeduid door het college van burgemeester en 
schepenen, met beslissende stem. Op die manier heeft de stad een minimale zekerheid of garantie dat 
de toelagen op een goede manier worden besteed.
Ook de gemeenten Haacht en Bilzen maken gebruik van het systeem van  de subsidieovereenkomsten. In 
dit systeem kunnen lokale handelaars, de doelgroep van een lokaal ondersteuningsbeleid, zich maximaal 
verenigen in een structuur die verantwoording kan afleggen ten overstaan van de  gemeente over de 
aanwending van de verstrekte subsidies. 
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5 De gemeente initieert

Handelaars kunnen, zonder beslissende stem, participeren in deze structuur. 

De gemeente neemt de eindbeslissingen, waardoor deze op actieve wijze zelf organiseert, stuurt en 
betrokken is bij de organisatie van activiteiten.

De gemeente kan haar taken en opdrachten m.a.w. ook verzelfstandigen. 

Ook in het Decreet Lokaal Bestuur bestaan nog steeds drie vormen van externe verzelfstandiging: het 
autonoom gemeentebedrijf (AGB), het gemeentelijk extern verzelfstandigd agentschap (EVA) in 
privaatrechtelijke vorm en het autonoom gemeentelijk havenbedrijf.8 

Als samenwerkingsvorm met handelaars wordt meestal geopteerd voor de EVA privaatrecht.

8  Artikel 226 van het DLB

Krachtlijnen

De gemeente wenst zelf de sturende factor en de regisseur van de lokale economie 
te zijn, bijvoorbeeld om achtergestelde of verpauperde buurten te doen heropleven 
of bepaalde onderdelen van het handelsweefsel van haar grondgebied te promoten 
of te versterken. 

De gemeente werkt samen met handelaars binnen een samenwerkingsstructuur 
waarvoor het initiatief uitgaat van de gemeente. 

Gemeente

BELEID

Beleidsplan (lokale) economie

Participatie, geen  
beslissende stem

Participatie, 
beslissende stem

ACTIVITEITEN

Schema

SUBSIDIE

Subsidieovereenkomst 
afspraken & wederzijds

Handelaarsvereniging VZW
Handelaars 
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5.1 EVA privaatrecht

De gemeente is volgens het DLB gemachtigd om, onder bepaalde voorwaarden, een vennootschap of 
een vereniging of stichting op te richten en te belasten met welbepaalde beleidsuitvoerende taken 
van gemeentelijk belang, dan wel onder dezelfde voorwaarden deel te nemen in dergelijke rechtsper-
sonen. 9

De gemeentelijke extern verzelfstandigde agentschappen worden opgericht in overeenstemming met 
het gelijkheidsbeginsel, de regelgeving over de mededinging en de staatssteun.10 

Naast de gemeente mogen in de oprichting van die gemeentelijke vennootschap, vereniging of stich-
ting andere personen deelnemen, met uitzondering van andere gemeenten, gemeentelijke extern 
verzelfstandigde agentschappen van andere gemeenten, intergemeentelijke samenwerkingsverban-
den, provincies, provinciale extern verzelfstandigde agentschappen, de Vlaamse gemeenschap en het 
Vlaams Gewest.11 

De gemeenteraad beslist over de oprichting of de deelname op grond van een door het college van 
burgemeester en schepenen opgemaakt verslag. In dat verslag worden de voor- en de nadelen van 
externe verzelfstandiging in de gekozen vorm afgewogen en wordt aangetoond dat het beheer binnen 
de rechtspersoonlijkheid van de gemeente of in de vorm van een autonoom gemeentebedrijf niet de 
vereiste voordelen kan bieden.12 

De beslissing tot oprichting of deelname en de statuten van de gemeentelijke vennootschappen, 
vereniging of stichting wordt samen, en dat is nieuw, met het verslag gepubliceerd op de website van 
de gemeente. 

Het Decreet Lokaal Bestuur voorziet in de afschaffing van het goedkeuringstoezicht op de oprichting 
van het gemeentelijk extern verzelfstandigd agentschap. 

Voor het overige herneemt het Decreet Lokaal Bestuur, ongewijzigd de artikelen 246 en 247 van het 
Gemeentedecreet. Die bepalingen bevatten onder meer de verplichting tot het sluiten van een samen-
werkingsovereenkomst tussen de gemeente en het extern verzelfstandigd agentschap en de verteg-
enwoordiging van de gemeente in het agentschap, inbegrepen een relatief verfijnde regeling inzake 
voordrachten en de eventuele herroeping van die voordrachten. 

De gemeentelijke extern verzelfstandigde agentschappen zijn onderworpen aan de verplichtingen in 
het kader van de formele motivering en openbaarheid van bestuur die gelden voor de gemeente.13

Bij gemeenteraadsbesluit kan de gemeente aan haar gemeentelijke extern verzelfstandigde 
agentschappen middelen, infrastructuur of personeel overdragen.14

9  Artikel 245, § 1, eerste lid van het DLB
10  Artikel 245, § 1, tweede lid van het DLB
11  Artikel 245, § 1, derde lid van het DLB
12  Artikel 245, § 2 DLB
13  Artikel 228 DLB
14  Artikel 230 DLB
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5.2 Bestuur van EVA privaatrecht

Ongeacht de grootte van de eventuele inbreng van de verschillende partijen (bv: naast de gemeente 
ook handelaars), beschikt de gemeente altijd over een meerderheid van de stemmen in de algemene 
vergadering van de gemeentelijke vennootschap of vereniging en draagt de gemeente altijd een meer-
derheid voor van de leden van het bestuursorgaan van de gemeentelijke vennootschap, vereniging of 
stichting. Die voordracht waarborgt elke fractie een vertegenwoordiging. 

Ten hoogste twee derde van de door de gemeente voorgedragen leden van het bestuursorgaan is van 
hetzelfde geslacht.
De vertegenwoordigers van de gemeente in de algemene vergadering van de gemeentelijke vennoot-
schap en vereniging worden door de gemeenteraad uit zijn leden gekozen. De vertegenwoordigers van 
de gemeente in de algemene vergadering handelen overeenkomstig de instructies van de gemeente-
raad.

De gemeenteraad en de vertegenwoordigers van de gemeente in de algemene vergadering kunnen op 
elk moment beslissen om de aanwijzingen en de voordrachten te herroepen. De statuten van de ge-
meentelijke vennootschap, vereniging of stichting bepalen dat de betrokken vertegenwoordigers door 
die herroeping van rechtswege ontslagnemend zijn. Ze worden vervangen. Alle aanwijzingen en voor-
drachten worden herroepen door de volledige vernieuwing van de gemeenteraad. 
De vertegenwoordigers blijven in functie totdat hun vervangers zijn aangewezen of benoemd. Bij een 
gewone VZW worden dergelijke aanduidingen zelden gekoppeld aan een gemeentelijke legislatuur..

5.3 Hoe stellen we de organen concreet samen?

We simuleren een aantal scenario’s, met volgend uitgangspunt naar zetelverdeling.

Rechtsgrond variant 2: artikel 246 DLB

12 leden van de meerderheid
Partij 1 => 8
Partij 2 => 4
8 leden van de oppositie
Partij 1 => 5
Partij 2 => 2
Partij 3 => 1

20 gemeenteraadsleden          9 geëngageerde handelaars
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In de logica van het DLB is het voldoende dat de gemeente een vertegenwoordiging heeft binnen de 
algemene vergadering met 1 vertegenwoordiger en de gewone meerderheid van de bestuurders voor-
draagt. Zie volgend schema.

Variant hierop kan zijn dat, naast de gemeente, alle partijen wensen vertegenwoordigd te zijn (vb. met 
1 vertegenwoordiger) binnen de algemene vergadering, en dat er binnen de bestuurders een evenre-
digheid is tussen de partijen op basis van de zetelverdeling. Zie volgend schema.

Rechtsgrond: artikel 245 DLB

Rechtsgrond: artikel 245 DLB

Decretale logica (wat is voldoende?)

Decretale logica (wat is voldoende?)

Partij 1 

Partij 1 

Partij 2 

Partij 2 

Partij 3

Partij 3

Partij 4 

Partij 4 

Partij 5

Partij 5

Handelaars 

Handelaars 

Handelaars 

Handelaars 

ALGEMENE VERGADERING [10]

ALGEMENE VERGADERING [15]

BESTUURSORGAAN [9]

BESTUURSORGAAN [14]

Gemeente 

Gemeente P 1 P 2 P 3 P 4 P 5

Meerderheid [2]

Meerderheid [4]

Oppositie [3]

Oppositie [4]

Handelaars [4]

Handelaars [4]
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Vanuit de politieke logica kan er worden voor geopteerd om in het hart van de vereniging, het bestuurs-
orgaan, de meerderheid binnen de gemeenteraad ook de meerderheid van bestuurders toe te wijzen. 
Dit kan tot gevolg hebben dat het aantal bestuurders van de handelaars afneemt of zelfs wordt ger-
educeerd. Zie volgend schema. 

In dit scenario wordt de politieke logica gevolgd maar moet de participatie van de handelaars op een 
andere wijze worden geregeld, bvb. door hen op te nemen in een orgaan van dagelijks bestuur. Zie vol-
gend schema.

Rechtsgrond: artikel 245 DLB

Rechtsgrond: artikel 245 DLB

Politieke logica …)

Partij 1 

Partij 1 

Partij 2 

Partij 2 

Partij 3

Partij 3

Partij 4 

Partij 4 

Partij 5

Partij 5

Handelaars 

Handelaars 

Handelaars 

Handelaars 

      Handelaars 

ALGEMENE VERGADERING [15]

ALGEMENE VERGADERING [15]

BESTUURSORGAAN [14]

BESTUURSORGAAN [14]

Directiecomité

Gemeente 

Gemeente 

    Ambtenaar     Schepen 

P 1

P 1

P 2

P 2

P 3

P 3

P 4

P 4

P 5

P 5

Meerderheid [8]

Meerderheid [8]

Oppositie [5]

Oppositie [5 / 6]

Handelaars [1] -> [0]

Handelaars [1] -> [0]

26 Organisatie en financiering centrummanagement • Rollen van de gemeente in de samenwerking met de handelaars



5.4 Deelname van een autonoom gemeentebedrijf aan een handelaarsvereniging  
(VZW privaatrecht)

Artikel 240, § 5 van het Decreet Lokaal Bestuur bepaalt dat het autonoom gemeentebedrijf een ander 
rechtspersonen kan oprichten, erin deelnemen of zich erin laten vertegenwoordigen, als dat past in zijn 
opdrachten. De oprichting, deelname of vertegenwoordiging mag geen speculatieve oogmerken nast-
reven en gebeurt in overeenstemming met het gelijkheidsbeginsel, de regelgeving over de mededinging 
en de staatssteun en de voorwaarden, vermeld in de beheersovereenkomst. De beslissing tot opricht-
ing, deelname of vertegenwoordiging toont aan dat aan de voormeld voorwaarden is voldaan. 

De deelname is onderworpen aan de voorwaarde dat aan het autonoom gemeentebedrijf minstens een 
mandaat van bestuurder wordt toegekend. Zie volgend schema.

AGB 1

Handelaars 

Handelaars 

ALGEMENE VERGADERING [10]

BESTUURSORGAAN [9]

Gemeente 

AGB

AGB

Gent  In Gent werd een subsidiereglement opgesteld ter ondersteuning van handelsinitiatieven. Puur 
Gent, de commerciële naam voor de EVA die  instaat voor het Gentse middenstandsbeleid, moedigt door 
toekenning van deze subsidies Gentse handelaars en verenigingen aan om zelf initiatieven te nemen om 
de handelskern te promoten. De subsidie wordt enkel verleend onder de verplichtende voorwaarden die 
vermeld staan in het subsidiereglement. Zo moet het initiatief het niveau van één handelszaak overstij-
gen. Het project is gericht op handelsactiviteiten of ondersteunt het Gents ondernemerschap en de acti-
viteiten moeten gratis en toegankelijk plaatsvinden in Gent. Van initiatiefnemers wordt verwacht dat ze 
het logo van Puur Gent aanwenden in elke communicatie over het initiatief. De aanvraagprocedure voor 
de subsidie verloopt via Puur Gent die controle uitoefent op het project. Op die manier behoudt de stad 
haar sturende rol en kan ze meebouwen aan de bruisende stad met populaire horeca- en winkelfuncties. 
Er werden bijvoorbeeld, mede ingegeven door o.a. het argument van schaalvergroting, ‘sfeergebieden’ 
opgericht die de oude dekenijen overstijgen. Sfeergebieden zijn commerciële clusters die de belangen van 
handelaars verdedigen in een gebied met een eigen commerciële identiteit. Puur Gent sloot een samen-
werkingsovereenkomst met de sfeergebieden waarin ook een financiële ondersteuning werd voorzien. 

Doelstelling AGB, politieke vertegenwoordiging in VZW  
met 1 vertegenwoodiger (vanuit gemeentelijk belang…),  

zelfde probleem als gemeente, goedkeuringstoezicht, 
tussenstap

Van deze constructie bestaan vandaag echter nog geen praktijkvoorbeelden. Het is wachten op het eerste AGB 
dat wordt opgericht om in de politieke vertegenwoordiging binnen een VZW privaat recht te voorzien.
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Financiering

De handelaarsvereniging zal zijn financiële middelen halen uit de eigen werking, of dit maximaal trach-
ten te doen, maar vooral uit overheidsmiddelen of subsidies.

1 Subsidies
Op basis van het DLB is het een bevoegdheid van de gemeenteraad om subsidiereglementen vast te 
stellen en nominatieve subsidies te verlenen. Indien er een subsidiereglement is vastgesteld door de 
gemeenteraad is het een bevoegdheid van het college van burgemeester en schepenen om dit regle-
ment uit te voeren en toe te passen.

Het verlenen van een subsidie is onderhevig aan de wet op de controle op de aanwending van subsidies 
die voorziet in een toezicht en de mogelijkheid tot terugvordering van de subsidie indien nodig.

De wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van 
sommige toelagen verplicht de overheid (gemeentebesturen, provinciebesturen en alle para-overheids-
instellingen aan die niveaus verbonden) na te gaan of een subsidie of toelage daadwerkelijk besteed 
werd aan het doel waarvoor ze werden toegekend.15 

Een toelage is volgens de wet ‘elke tegemoetkoming, elk voordeel of elke hulp, ongeacht de vorm of de 
benaming ervan, met inbegrip van de zonder intrest verleende terugvorderbare voorschotten, toege-
kend ter bevordering van voor het algemeen belang dienstige activiteiten, maar met uitsluiting van de 
prijzen die aan geleerden en kunstenaars voor hun werken worden verleend’.16

Deze wet is van toepassing op elke toelage verleend door de provincies, de gemeenten, de instellingen 
van provinciaal of gemeentelijk belang die rechtspersoonlijkheid bezitten, de agglomeraties, de fede-
raties van gemeenten, de commissies voor cultuur, de vereniging van provincies en de verenigingen van 
gemeenten en alle rechtstreeks of onrechtstreeks door een van de voorgaand opgesomde verstrekkers 
gesubsidieerde rechtspersonen of natuurlijke personen. 

De wet voorziet onder meer dat:
- elke vereniging of particulier die een toelage ontvangt deze moet aanwenden voor het doel dat 

recht gaf op de toelage en bovendien moet men het gebruik ervan kunnen rechtvaardigen;
- het gemeentebestuur moet in elke beslissing tot toelage duidelijk vermelden: 

• de aard en omvang van de toelage;
• de aanwendingsvoorwaarden;
• de manier en termijn waarop de rechthebbende zich moet verantwoorden. 

In principe moet iedereen die een toelage aanvraagt zijn balans, zijn rekeningen en een verslag inzake 
beheer en financiële toestand aan het gemeentebestuur bezorgen.17 In principe moet bovendien ieder-
een die  rechtstreekse of onrechtstreekse toelagen ontvangt jaarlijks zijn balans, zijn rekeningen en een 
verslag inzake beheer en financiële toestand aan het gemeentebestuur bezorgen. 

15  Artikel 9 van de Wet Controle op de Toelagen
16  Artikel 2 van de Wet Controle op de Toelagen
17  Artikel 5, § 1 en § 2 van de Wet Controle op Toelagen
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Deze voorwaarden worden wel anders toegepast naargelang de hoogte van de toelage:
- Voor beperkte toelagen (minder dan 1.300 euro) gelden deze voorwaarden niet, tenzij de overheid 

ze zelf wenst op te leggen;
- Voor toelagen tussen 1.300 euro en ongeveer 250.000 euro gelden deze voorwaarden wel, maar kan 

de overheid geheel of gedeeltelijk vrijstelling verlenen.
- Voor toelagen boven de 250.000 euro is de overheid wettelijk verplicht om deze voorwaarden op 

te leggen;

Minimaal moeten in alle omstandigheden de volgende voorwaarden behouden blijven18:
• de toelage moet aangewend worden waarvoor ze verstrekt werd;
• de subsidieverstrekker kan extra regels opleggen;
• er kan een terugbetaling worden geëist indien de subsidie werd afgewend van het doel;
• het gemeentebestuur heeft het recht om ter plaatse de aanwending van de verleende toelage 

of dienst te controleren;
• als de begunstigde niet aan bovenstaande voorwaarden voldoet, zijn diverse sancties mogelijk:

- het terugbetalen van (een gedeelte van) de toelage. Hierdoor kan de gemeente een ‘dwangbevel’ 
uitvaardigen;

- opschorting van verdere toelagen; indien een toelage in ‘tranches’ wordt uitgekeerd, wordt elke 
tranche als een afzonderlijke subsidie beschouwd.

In het kader van het verlenen van de subsidie kunnen m.a.w. voorwaarden worden opgelegd, hetzij 
middels het subsidiereglement, hetzij in de subsidiebeslissing zelf, hetzij in een bijhorende subsidie-
overeenkomst. 

1.1 Invloed subsidies op recht van aftrek van een VZW als BTW - belastingplichtige

Wanneer een toelage door de gemeente aan een VZW wordt verleend, wordt deze fiscaal als een alge-
mene werkingstoelage beschouwd. 

Wanneer de VZW met dergelijke werkingstoelagen activiteiten financiert, die overwegend gratis ter 
beschikking worden gesteld aan derden, zal de VZW slechts als een gedeeltelijke belastingplichtige 
worden bestempeld. Wanneer een VZW als een gedeeltelijke belastingplichtige wordt gekwalificeerd 
betekent dit concreet dat de aftrek volgens de normale aftrek en volgens de normale regels overeen-
komstig artikel 45, § 1 WBTW wordt verricht. 

Bij een gedeeltelijke belastingplichtige is de BTW verbonden aan zijn activiteiten immers slechts af-
trekbaar voor zover deze kosten kunnen worden toegerekend aan de economische activiteit van de 
belastingplichtige. De BTW van die kosten die uitsluitend verband houden met handelingen buiten de 
werkingssfeer van de BTW (niet-economische activiteit) komt niet voor aftrek in aanmerking. 

Wanneer blijkt dat de aan de gedeeltelijke belastingplichtige geleverde goederen en verrichte dien-

18  Artikel 9 van de Wet Controle op Toelagen



sten zowel voor de economische als voor de niet-economische activiteit worden aangewend, dient een 
toewijzing te gebeuren op basis van bijzondere verhoudingsgetallen. Wanneer dit verhoudingsgetal 
bepaald wordt op basis van inkomsten is de fiscus van oordeel dat de subsidies die gebruikt worden 
voor de financiering van de niet-economische activiteit mee in de noemer van het verhoudingsgetal 
opgenomen moet worden. 

In geval dat de VZW de aan haar geleverde goederen en verrichte diensten overwegend voor zowel de 
economische als niet-economische activiteit worden aangewend aanvaardt de fiscus dat de VZW haar 
aftrek beperkt door op alle inkomende handelingen bovenvermeld bijzonder verhoudingsgetal toe te 
passen. 

2 De promotaks of de belasting op verkoops- en handelsruimten
Gemeenten kunnen er voor kiezen in het kader van hun lokaal beleid gebruik te maken van een zoge-
naamde “promotaks” om hun economie te ondersteunen. 

Concreet betekent dit dat gemeenten aan handelszaken een belasting kunnen opleggen. Met de mid-
delen die uit deze belasting worden verzameld worden door de gemeente inspanningen gedaan voor een 
aangenamere winkel –en handelsomgeving, het opzetten van gemeentelijke acties en investeringen in 
openbaar domein, het financieel ondersteunen van (lokale) initiatieven door subsidies, het aanwerven 
van een centrummanager, etc. Aldus gaat de opbrengst van de belasting naar de algemene middelen 
van de gemeente van waaruit  de gemeente vervolgens middelen inzet voor de (lokale) economie. 

De handelaars kunnen als vorm van participatie mee betrokken worden in de keuze van de besteding 
van de algemene middelen door deel te nemen aan adviesraden of overlegstructuren. 

De gemeente kan er ook voor kiezen om, met middelen uit de belastingontvangsten, handelaars in hun 
samenwerking of acties te ondersteunen (zie hoger) door bijvoorbeeld een werkingssubsidie te verlenen 
aan een representatieve handelaarsvereniging die gekoppeld wordt aan een duidelijk afsprakenkader. 

Op die manier vloeit de heffing of belasting, te betalen door handelaars, de facto  terug naar de handels-
vereniging waarbij de beslissingsmeerderheid bij de handelaars zelf kan liggen. 

Gemeente

Lokale economie - activiteiten en evenementen

Handelaars-‘VZW’  
+ gemeente (schepen / ambtenaar

handelaarhandelaarhandelaarhandelaarhandelaar

PROMOTAKS

Deelname

Subsidie + overeenkomst

ActiviteitenBeleid + 
activiteiten
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De promotaks, op de voor publiek toegankelijke ruimten van commerciële vestigingen, is afkomstig van 
het Angelsaksische concept: ‘business improvement district’ (BID). 

De BID is een publiek-private samenwerking waarbij handelszaken een aanvullende belasting betalen 
waarmee de handelsomgeving wordt gepromoot en heropgewaardeerd. Volgens dit model voorziet de 
overheid, via een heffing van de handelaars, in middelen om een kernversterkend detailhandelsbeleid 
te voeren via de handelsverenigingen. 

De voordelen van dit model zijn dat de vereniging die instaat voor de stedelijke initiatieven middelen 
heeft om haar acties te financieren. Iedereen wordt door het grondwettelijk gelijkheidsbeginsel geacht 
bij te leggen bij de promobelasting en er bestaan dus geen freeriders of surfers. 

Er zijn enkele keuzes die gemaakt moeten worden bij een doordacht promotaks-beleid: de doelgroep, 
de afbakening van het gebied, de hoogte van het heffingsbedrag en de dagelijkse leiding dienen al-
lemaal te worden geregeld. Deze bijhorende belasting moet economisch rechtvaardig zijn en de mid-
delen die gegenereerd worden uit die belasting moeten volledig worden ingezet voor de versterking van 
het winkelgebied. De handelaars moeten zeggenschap kunnen hebben in de besteding van de mid-
delen. Ondernemers die zich in het afgebakend gebied bevinden, maar geen baat hebben bij deze be-
lasting, zoals vrije beroepen, kunnen worden vrijgesteld van deze belasting. 

➡  Bepalen van de doelgroep en heffingsplichtigen van de promotaks

2.1 Gebruikers en/of eigenaars?

In de literatuur wordt het onderscheid gemaakt tussen ‘property-based’ (eigenaars) en ‘business-
based’ (gebruikers) heffingen. De keuze voor één van deze twee systemen is onder andere afhankelijk 
van het doel van de belasting. Het doelpubliek zal bijvoorbeeld verschillend zijn wanneer een waardes-
tijging van de panden wordt beoogd door ingrepen in het openbaar domein of financiële steun voor 
gevelrenovatie dan wanneer promotie wordt gevoerd voor de handelskern om de consumentenstroom 
te vergroten of beter te organiseren.

De gemeente kan in het belastingreglement zelf kiezen welke doelgroep zij opneemt. De doelgroep 
voor de heffing moet evenwel objectief worden afgebakend. De verantwoording voor de keuze van een 
bepaalde groep moet worden gegeven op basis van het doel en de gevolgen van de heffing.

2.2 Enkel handelaars/handelspanden of ook andere commerciële activiteiten  
en vrije beroepen

Een tweede beslissing die door de gemeente moet worden genomen is welke eigenaars en/of huurders 
worden belast. Deze vraag sluit heel nauw aan bij de vraagstelling van de doelgroep van de acties die 
zullen worden ondernomen. 
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2.3 Heffingsgrond

Bij het opstellen van het belastingreglement moet uiteraard ook worden beslist op basis van welke 
indicatoren het bedrag van de heffing zal worden bepaald. 

Mogelijke heffingsgronden zijn: gevelgrootte; oppervlakte van de commercieel toegankelijke ruimte; 
waarde van het pand; betaalde huur; soort activiteit; ligging binnen het heffingsgebied; evenredig met 
vroegere ledenbijdrage voor de handelaarsverenigingen; ...

Ook is het mogelijk om een variabele heffing te organiseren. Zo kan er een andere methode gebruikt 
worden voor de berekening van de bijdrage voor de bovenlokale en lokale handelsstraten, om te hoge 
bijdragen te vermijden. 

Bij handelszaken is er vaak ook de zorg dat een deel van het pand voor een andere functie zoals wonen 
wordt gebruikt. Het is dan aangewezen een heffingsgrond te voorzien waarbij de belastingplichtige 
niet wordt belast op basis van gegevens van het gehele pand.

Voor de heffingsgrond geldt net als voor de heffingsplichtigen dat de gemeenten dit vrij kunnen beslis-
sen maar dat de keuze objectief moet kunnen worden gemotiveerd.

2.4 Heffingsbedrag

Het heffingsbedrag voor de handelaars zal uiteraard afhankelijk zijn van de gekozen heffingsgrond. 

Zo kan worden gekozen voor een heffing op grond van het aantal vierkante meter commerciële op-
pervlakte en zullen grote handelszaken dus ook een hoger bedrag verschuldigd zijn. Voor commerciële 
vestigingen die handel drijven in volumineuze goederen en groter zijn dan 500 m² wordt bijvoorbeeld 
een reductie voorzien. Wanneer dergelijke uitzonderingen op de regel worden gemaakt, moet er verant-
woording worden geboden voor deze belastingcategorie binnen de doelgroep en moet de omschrijving 
niet vatbaar zijn voor interpretatie.

Een voorbeeld van de afbakening van een doelgroep kan worden teruggevonden in het belastingregle-
ment ‘belasting op de voor het publiek toegankelijke ruimten van commerciële vestigingen in het cen-
trum van Kortrijk’ die werd opgesteld in functie van het BID Centrum Kortrijk.

“Gelet op het feit dat het redelijk is, de (rechts)personen die in de eerste plaats voordeel halen uit de initi-
atieven die de Stad Kortrijk neemt in verband met handelsondersteunende projecten in het stadscentrum, 
te belasten;”

“Gelet op het feit dat de beoefenaars van een vrij beroep en niet-commerciële dienstverstrekkers (overheids-
diensten, onderwijsinstellingen, gezondheids-en welzijnszorg, culturele en toeristische instellingen) niet be-
trokken worden bij en geen voordeel halen uit de specifieke acties voor het verstrekken van de commerciële 
activiteit van het handelscentrum; dat zij ook niet de doelgroep zijn omdat hun beroep er niet in bestaat de 
consument in het handelscentrum te bereiken;

(…)

De belasting is verschuldigd door de natuurlijke of rechtspersoon die op 1 januari van het dienstjaar de com-
merciële vestiging, binnen de gebiedsomschrijving van het centrum, uitbaat. Onder commerciële vestiging 
dient te worden verstaan: handelszaken (klein-en groothandel), commerciële dienstverstrekkers (financiële 
en zakelijke diensten), ambachten en horecazaken.”
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Deze voorwaarde is een gevolg van de bij wet verplichte toepassing van het gelijkheidsbeginsel dat voor 
belastingen wordt georganiseerd in artikel 172 van de Grondwet. Dit artikel bepaalt dat er geen voor-
rechten en vrijstellingen op de belasting verleend kunnen worden tenzij dit in de wet is opgenomen. 
Iedereen die zich in dezelfde toestand bevindt moet dus op dezelfde wijze worden belast. Als er ‘ongeli-
jkheden’ opgenomen worden moeten deze overeenkomen met het doel en de aard van de belasting en 
moet er een objectieve en redelijke verantwoording bestaan. Die verantwoording zal dan beoordeeld 
worden met het doel en de gevolgen van de norm die wordt beoordeeld.

2.5 Afbakening van het doelgebied

Als middelen specifiek in een bepaalde zone zullen ingezet en opgehaald worden moet deze zone on-
dubbelzinnig beschreven kunnen worden. Een verwijzing naar bepaalde studies of meetbare gegevens 
is versterkend voor de argumentatie.

Mogelijke verwijzingen zijn: commercieel strategisch plan van de gemeente; beschrijving handelskara-
kter van het gebied t.o.v. de rest van de gemeente; verbindingen binnen het gebied; passantentellin-
gen; afbakening gebied in een sociaaleconomisch onderzoek voor een project; Gemeentelijk Ruimtelijk 
Structuurplan;...
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Bijlage 1: Modeldocument statuten vzw

Statuten  “TITEL”
 
TITEL I – NAAM – ZETEL – DOEL – VOORWERP (ACTIVITEITEN) – DUUR
 

Artikel 1 – naam

§1. De vereniging zonder winstoogmerk draagt de naam vzw […].  
§2. Alle akten, facturen, aankondigingen en andere stukken uitgaande van de vereniging al dan niet in 

digitale vorm moeten volgende gegevens vermelden: de naam van de vzw, onmiddellijk voorafge-
gaan of gevolgd door de woorden “vzw”, de nauwkeurige aanduiding van de zetel van de vzw, het 
ondernemingsnummer, het woord ‘rechtspersonenregister’ of de afkorting ‘RPR’, gevolgd door de 
vermelding van de rechtbank van de zetel van de vzw, in voorkomend geval het e-mailadres en de 
website van de vzw en, in voorkomend geval, het feit dat de vzw in vereffening is.

Artikel 2 – zetel

§1. De maatschappelijke zetel van de vereniging is gevestigd te […].
De algemene vergadering kan met een gewone meerderheid de zetel overbrengen naar een andere 
plaats.  Dit besluit moet bekendgemaakt worden in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad.

§2. Het officieel adres van de vzw is : […]
§3. De vzw heeft als officiële website : […]
§4. De vzw heeft als officieel e-mailadres : […].  Elke communicatie op dit adres door de leden wordt 

geacht geldig te zijn gebeurd.
Het bestuursorgaan kan het adres van de website en het e-mailadres wijzigen, zelfs indien zij 
voorkomen in de statuten.

Artikel 3 – belangeloos doel en voorwerp (activiteiten)

§1. De vereniging heeft tot doel het vergroten van de beleving en de sfeer in […].
Het gebied heeft betrekking op volgende straten:
[…].

§2. De vereniging zal onder meer initiatieven en projecten uitwerken ter versterking van een gericht pro-
motiebeleid voor […] (via evenementen en promotionele acties). De vereniging kan daarenboven:
(1) initiatieven ontwikkelen die kunnen bijdragen tot de verhoging van de aantrekkelijkheid van 

de winkelstraten van […], inbegrepen het organiseren van commerciële acties;
(2) voorlichtings-, werf- en promotiecampagnes organiseren door onder meer het ontwerpen, uit-

geven en verspreiden van doelgerichte folders;
(3) samenwerkingsverbanden opstarten met de lokale ondernemers en handelaars en andere met 

hetzelfde doel opgerichte of nog op te richten nationale of regionale verenigingen of instanties;
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(4) sponsoring ontvangen voor het verwezenlijken van haar doelstellingen.
§3. De vzw kan alle handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar 

belangeloos doel en voorwerp.  De vzw kan hierbij economische activiteiten van industriële of 
commerciële aard uitoefenen waarvan de opbrengsten steeds volledig zullen worden aangewend 
voor het belangeloos doel.

§4. Om haar doel te verwezenlijken of te bevorderen, kan de vereniging alle roerende en onroerende 
goederen, die nodig of nuttig kunnen zijn voor het verwezenlijken van haar doel, in eigendom hou-
den, huren, aankopen er het gebruik of een genotsrecht van hebben. De vereniging kan alle han-
delingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar doel.

Artikel 4 – verbod op winstuitkering

De vzw mag rechtstreeks noch onrechtstreeks enig vermogensvoordeel uitkeren of bezorgen aan de 
stichters, de bestuurders of enig ander persoon behalve voor het in de statuten bepaald belangeloos 
doel. Elke verrichting in strijd met dit verbod is nietig.

Artikel 5 – duur

De vereniging is opgericht voor onbepaalde duur.

Artikel 6 – samenwerking

De vereniging realiseert haar doel in overleg met en met medewerking van [stad/gemeente]. Hiertoe 
sluit de vereniging jaarlijks een samenwerkingsovereenkomst met [stad/gemeente].

TITEL II – INTERN REGLEMENT/COMMUNICATIE

Artikel 7 – intern reglement

Er is een intern reglement voorzien in de vzw.

Artikel 8 – communicatie

De leden van de bestuursorganen en, in voorkomend geval, de commissaris, kunnen bij de aanvang 
van hun mandaat een e-mailadres meedelen om met de vzw te communiceren.  Elke communicatie 
op dit e-mailadres wordt geacht geldig te zijn gebeurd.  De vzw kan dit adres gebruiken tot aan de 
melding dat door de betrokken mandaathouder van een ander e-mailadres of van zijn wens niet meer 
per e-mail te communiceren.
Indien de vzw niet over een e-mailadres beschikt, communiceert men per gewone post, die op dezelf-
de dag verzonden wordt als de communicaties per e-mail.
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TITEL III – DE LEDEN

Artikel 9 – aantal , voorwaarden en formaliteiten ronde de toetreding

§1. Er zijn minimum 2 effectieve, werkende of wettelijke leden, verder in deze statuten “leden” ge-
noemd.  Er is geen maximumaantal bepaald.

§2. De voorwaarden om lid te worden van de vzw zijn de volgende : 
 […]
§3. Een kandidaat lid van de vzw dient een aanvraag per e-mail in.
§4. Het bestuursorgaan is bevoegd om te beslissen over de toelaatbaarheid van de leden.  Het be-

stuursorgaan beslist autonoom of een kandidaat lid dat aan de inhoudelijke voorwaarden voldoet, 
als lid tot de vzw wordt toegelaten.

§5. De beslissingen tot het al dan niet toelaten van een lid moet gemotiveerd worden.
§6. Tegen deze beslissing is geen beroep mogelijk.  Indien de toelating van de kandidaat-lid werd ge-

weigerd, kan dit kandidaat-lid een nieuwe aanvraag indienen [periode] na de eerste aanvraag.
§7. Aan de leden komt de volheid van lidmaatschap, met inbegrip van het stemrecht op de algemene 

vergadering toe. 

Artikel 10 – rechten en plichten

§ 1. Elk lid van de vereniging aanvaardt door het feit zelf van zijn lidmaatschap alle bepalingen en ver-
plichtingen die in de statuten en het intern reglement zijn vervat. 

§2. De leden kunnen in geen geval persoonlijk aansprakelijk gesteld worden voor die verbintenissen 
van de vereniging.

Artikel 11 – voorwaarden en formaliteiten rond de uittreding en ontslag

§1. Het lidmaatschap van de vereniging eindigt door het overlijden of de rechtsonbekwaamheid van 
het lid, door het vrijwillig ontslag van het lid, of door uitsluiting van het lid door de algemene ver-
gadering.

§2. Het lid kan zelf ontslag nemen door een aangetekend schrijven te richten aan het bestuursorgaan.
§3. Het lid kan door de algemene vergadering slechts worden uitgesloten bij een meerderheid van 2/3 

van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden.

Artikel 12 – schorsing van een lid
Het bestuursorgaan kan de leden die zich aan een zware overtreding van de statuten schuldig hebben 
gemaakt, schorsen tot aan de beslissing van de algemene vergadering over een mogelijke uitsluiting 
in de zin van het vorige artikel.  Leden die drie opeenvolgende vergaderingen afwezig zijn of niet ver-
tegenwoordigd, zonder afdoende motivering of verontschuldiging, worden geacht ontslagnemend te 
zijn.
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Artikel 13 – gevolgen van ontslag, schorsing of einde lidmaatschap bij overlijden

§1. Het lid dat ontslag neemt of dat uitgesloten wordt, heeft geen aanspraak op een aandeel in het 
maatschappelijk vermogen en kan geen vergoeding eisen voor geleverde prestaties. Hetzelfde 
geldt ten aanzien van de rechthebbenden van een overleden lid. 

§2. Een ontslagnemend of uitgesloten lid, of de rechthebbenden van een overleden lid, kunnen geen 
inzage vorderen van de rekening van de vereniging noch zegels laten leggen of een boedelbeschrij-
ving vorderen. 

Artikel 14 – bijdragen of stortingen van de leden

§1. Er is geen bijdrage verschuldigd door de leden.
§2. De leden mogen noch rechtstreeks, noch onrechtstreeks vermogensvoordelen verkrijgen uit de 

vereniging.

Artikel 15 – soorten leden

§1. De vereniging bestaat uit effectieve leden, in deze statuten ook “leden” genoemd. Het aantal le-
den is niet beperkt.

 Aan de leden komt de volheid van lidmaatschap toe, met inbegrip van het stemrecht op de alge-
mene vergadering.

§2. De vereniging heeft, na de stichtingsvergadering, de volgende leden:

CATEGORIE A:
Natuurlijke of rechtspersonen (“handelaars”), die binnen het werkingsgebied van de vereniging een 
commerciële vestiging uitbaten, zijnde vestigingen waarin detailhandel, diensten of horeca wordt 
uitgebaat.

Worden voor de vereniging niet beschouwd als “commerciële vestigingen”:
- vestigingen voor de uitoefening van medische, paramedische en vrije beroepen met uitzondering 

van apothekers;
- vestigingen voor dienstverlenende intellectuele beroepen of kantoorfuncties met dergelijk karak-

ter (bv: boekhouders/fiscalisten, advocaten en juristen, accountants, bedrijfsrevisoren, belasting-
consulenten, landmeters, …);

- vestigingen voor andere kantoorfuncties zonder commerciële oppervlakte (met uitzondering van 
interimkantoren, banken, verzekeringskantoren, immokantoren die wel als commerciële vesti-
ging worden beschouwd).

Deze leden zetelen allen in eigen naam.

CATEGORIE B:
De stad/gemeente […], toegetreden na de oprichting en aanvaard als effectief lid, vertegenwoor-
digd door het bevoegde lid van het college van burgemeester en schepenen van de stad/gemeente 
[…], aangeduid daartoe door het college van burgemeester en schepenen van de stad.
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Het bevoegde lid van het college van burgemeester en schepen treedt op als enige vertegenwoor-
diger van de stad/gemeente […] in de algemene vergadering en handelt steeds overeenkomstig de 
instructies van het college van burgemeester en schepenen van de stad/gemeente […].

§3. Er kunnen ook toegetreden leden zijn, met name handelaars van buiten […] of andere belang-
hebbenden. Toegetreden leden hebben geen stemrecht, maar kunnen wel deelnemen aan de 
besprekingen op de algemene vergadering. Toegetreden leden moeten aanvaard worden door het 
bestuursorgaan. De toetredingsprocedure wordt opgenomen in het huishoudelijk reglement. Het 
bestuursorgaan kan voorzien in een beperking van het aantal toegetreden leden.

§4. Aan de algemene vergadering wordt van rechtswege, zonder dat het bestuursorgaan terzake dient  
goed te keuren, de ambtenaar lokale economie en de ambtenaar marketing en communicatie, 
daartoe aangeduid door het college van burgemeester en schepenen, toegevoegd als waarnemend 
lid, zonder stemrecht.
De waarnemende leden worden aangeduid door het college van burgemeester en schepenen. De 
ambtenaar lokale economie en de ambtenaar marketing en communicatie kunnen zelf steeds een 
vervanger aanduiden.

§5. De vzw kan adviezen inwinnen van de bestaande stedelijke adviesraden of van externe deskundi-
gen of betrokkenen.

Artikel 16 – erelid
De algemene vergadering kan, op de door haar te bepalen voorwaarden, de titel van erelid van de ver-
eniging toekennen, alsmede de ermee verbonden rechten. 

Artikel 17 – register van de leden

§1. Het bestuursorgaan houdt op de zetel van de vereniging een register van de leden bij.
§2. Dit register vermeldt de naam, voornaam en woonplaats van de leden of, in geval het een rechts-

persoon betreft, de naam, rechtsvorm en het adres van de zetel.
§3. Het bestuursorgaan schrijft alle beslissingen over de toetreding, uittreding of uitsluiting van de 

leden in dat register in binnen 8 dagen nadat het van de beslissing in kennis is gesteld.  Het be-
stuursorgaan kan beslissen dat het register wordt aangehouden in digitale vorm.

§4. Alle leden kunnen op de zetel van de vereniging het register van de leden raadplegen.  Daartoe 
richten zij een schriftelijk verzoek aan het bestuursorgaan met wie zij een datum en het uur van 
de raadpleging van het register overeenkomen.  Het register kan niet verplaatst worden.

TITEL IV – DE ALGEMENE VERGADERING

Artikel 18 – samenstelling, voorzitterschap en secretariaat

§1. De algemene vergadering bestaat uit alle effectieve leden van de vereniging. 
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§2. De toegetreden leden kunnen worden uitgenodigd op de algemene vergadering, maar hebben 
geen stemrecht.

§3. De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van het bestuursorgaan, of bij  
diens afwezigheid door de ondervoorzitter van het bestuursorgaan of de oudste van de aanwezige 
bestuurders. 

§4. Het secretariaat van de vergadering wordt waargenomen door de secretaris van het bestuurs-
orgaan.

§5. Het mandaat van lid van de algemene vergadering is onbezoldigd

Artikel 19 – bevoegdheden

§1. De algemene vergadering is het hoogste orgaan van de vereniging. Zij bezit de machten die haar 
zijn toegekend door de wet en door onderhavige statuten. Behoren inzonderheid tot haar be-
voegdheid: 
1. de goedkeuring van de statuten en de goedkeuring van de wijziging van de statuten; 
2. de benoeming van de bestuurders en de afzetting van de bestuurders; 
3. in voorkomend geval, de benoeming en de afzetting van de commissarissen en het bepalen 

van hun bezoldiging ingeval een bezoldiging wordt toegekend; 
4. de goedkeuring van de jaarrekeningen en de goedkeuring van de begroting; 
5. de beslissing tot uitsluiting van een effectief lid; 
6. de kennisname van het jaarlijks activiteitenverslag; 
7. de omzetting van de vereniging in een vennootschap met sociaal oogmerk; 
8. de goedkeuring van het intern reglement op voorstel van het bestuursorgaan; 
9. de kwijting aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de commissarissen; 
10. de vrijwillige ontbinding van de vereniging. 

Artikel 20 – frequentie van de vergaderingen

§1. De algemene vergadering komt minstens eenmaal per semester bijeen. 
§2. Op ieder ogenblik kan een bijzondere algemene vergadering van de vereniging worden bijeenge-

roepen hetzij door het bestuursorgaan, hetzij op vraag van de voorzitter van de algemene verga-
dering hetzij op vraag van 1/5 van de leden van de vereniging. De verzoeken worden gericht aan de 
voorzitter van het bestuursorgaan, met opgave van de agenda. 

Artikel 21 – bijeenroeping

§1. Het bestuursorgaan roept de algemene vergadering samen.
De oproeping gebeurt ten minste 15 dagen voor de algemene vergadering en dit bij gewone brief of 
per e-mail, ondertekend door de voorzitter, of bij diens ontstentenis door de ondervoorzitter, en 
de secretaris van het bestuursorgaan.
Gelet op de noodzaak voor de vertegenwoordiger van het lid van categorie B om zijn instructies 
te vragen aan het college van burgemeester en schepenen, wordt de oproeping minstens twintig 

  Bijlage 1 Modeldocument statuten vzw • Organisatie en financiering centrummanagement 39



40 Organisatie en financiering centrummanagement

dagen vóór de vergadering gestuurd en dus in ieder geval op een ogenblik dat het college van bur-
gemeester en schepenen nog kennis kan nemen van de erin vermelde agendapunten.

§2. De oproeping vermeldt alle agendapunten, dag, uur en plaats van de algemene vergadering.
§3. Ieder voorstel dat ondertekend is door 1/20 van de leden, moet op de agenda worden geplaatst. 

Dit voorstel van agendering moet tijdig gebeuren om het op de geschreven uitnodiging te kunnen 
vastleggen.

§4. De vergadering kan niet geldig beraadslagen over de punten die niet op de agenda vermeld zijn.

Artikel 22 – verloop van de vergadering

§1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van het bestuursorgaan, of bij 
diens afwezigheid door de ondervoorzitter van het bestuursorgaan of de oudste van de aanwezige 
bestuurders.

§2. De algemene vergadering komt in principe bijeen achter gesloten deuren.
§3. Op de  algemene vergadering kunnen derden worden uitgenodigd.
§4. Op de algemene vergadering worden steeds de waarnemende leden waarvan sprake in artikel 15 

§4 van de statuten, van rechtswege geacht uitgenodigd te zijn.

Artikel 23 – aanwezigheidsquorum & meerderheden

§1. De algemene vergadering kan geldig vergaderen ongeacht het aantal aanwezig of vertegenwoor-
digde leden.

§2. Over een statutenwijziging, een wijziging van doel, de uitsluiting van een lid, de ontbinding van de 
vzw en alle andere gevallen in de wet bepaald, kan de algemene vergadering alleen op geldig wijze 
beraadslagen en besluiten wanneer ten minste 2/3de van de leden op de vergadering aanwezig is 
of vertegenwoordigd zijn.  Voor een statutenwijziging is tevens vereist dat de voorgestelde wijzi-
gingen nauwkeurig zijn aangegeven in de oproeping.  Voor de uitsluiting van een lid moet dat aan-
gegeven zijn in de oproeping.
Ingeval op de eerste vergadering minder dan twee derde van de leden aanwezig of vertegenwoor-
digd zijn, dan is een tweede bijeenroeping nodig en de nieuwe vergadering beraadslaagt en besluit 
op geldige wijze, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden.  De tweede verga-
dering mag niet binnen 15 dagen volgend op de eerste vergadering worden gehouden.

§3. De leden kunnen zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een ander lid.  
De algemene vergadering kan in een intern reglement bepalen op welke wijze het volmacht dient 
gegeven te worden.

§4. Indien de oproeping dit vermeldt, kunnen leden op afstand deelnemen aan de algemene vergade-
ring.  Er moet in dat geval gebruik gemaakt worden van een digitaal communicatiemiddel dat er-
voor zorgt dat men rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis kan nemen van de bespre-
kingen tijdens de vergadering.  Tevens moet het de leden in staat stellen om hun stemrecht en/of 
vraagrecht uit te oefenen.

40 Organisatie en financiering centrummanagement • Bijlage 1 Modeldocument statuten vzw



 Organisatie en financiering centrummanagement 41

Artikel 24 – meerderheden

§1. De beslissingen binnen de algemene vergadering worden in principe genomen met een gewone 
meerderheid van de uitgebrachte stemmen.

§2. Een statutenwijziging en uitsluiting van een lid is alleen dan aangenomen, wanneer zij 2/3 van 
de uitgebrachte stemmen heeft verkregen.  Indien de statutenwijziging betrekking heeft op het 
voorwerp van het belangeloos doel van de vereniging of wanneer een beslissing van vrijwillige ont-
binding van de vzw voorligt, is zij alleen dan aangenomen wanneer zij 4/5de van de uitgebrachte 
stemmen heeft verkregen.

§3. Voor de berekening van de gewone en bijzondere meerderheden, worden onthoudingen noch in de 
teller noch in de noemer meegerekend.

§4. Enkel effectieve leden zijn stemgerechtigd.  
§5. Bij staking der stemmen heeft de voorzitter van het bestuursorgaan een doorslaggevende stem.
§6. De stemming kan gebeuren door handopsteking, afroeping of, indien minstens één van de aanwe-

zige of vertegenwoordigde leden het vraagt, door geheime stemming.

Artikel 25 – notulen

§1. Van de algemene vergadering wordt door de secretaris van het bestuursorgaan een verslag opge-
maakt.

§2. Alle leden ontvangen binnen één maand na de vergadering het verslag van de vergadering.
§3. De besluiten van de algemene vergadering worden ingeschreven in het register van de notulen en 

worden ondertekend door de voorzitter en de secretaris. 

TITEL V – HET BESTUURSORGAAN

Artikel 26 – samenstelling

§1. De vereniging wordt bestuurd door een bestuursorgaan, dat minstens drie bestuurders telt.  Indien 
en zolang de vereniging minder dan drie leden heeft, mag het bestuursorgaan bestaan uit twee 
bestuurders.

§2. De vereniging wordt bestuurd door een bestuursorgaan, benoemd door de algemene vergadering 
voor een maximum termijn van […] jaar.
Als uitzondering hierop, zetelt het bestuursorgaan die op de stichtingsvergadering wordt verko-
zen, tot aan de algemene vergadering van de vzw waarin een nieuwe bestuursorgaan wordt verko-
zen, zonder dat dit de duurtijd van […] jaar mag overschrijden.

§3. De bestuurders worden uit de leden van de algemene vergadering benoemd waarbij minstens 4 
verschillende winkelstraten dienen te worden vertegenwoordigd.

§4. Het bestuursorgaan bestaat uit maximaal 12 bestuurders, waarvan het aantal steeds lager moet 
zijn dan het aantal leden in de algemene vergadering.

  Bijlage 1 Modeldocument statuten vzw • Organisatie en financiering centrummanagement 41



42 Organisatie en financiering centrummanagement

§5. De stad/gemeente […] heeft van rechtswege één bestuurder in het bestuursorgaan, het bevoegde 
lid van het college van burgemeester en schepenen, zetelend met stemrecht.

§6. Aan het bestuursorgaan wordt van rechtswege de ambtenaar lokale economie en de ambtenaar 
marketing en communicatie, daartoe aangeduid door het college van burgemeester en schepenen, 
toegevoegd als waarnemend bestuurder, zonder stemrecht. De ambtenaren lokale economie en 
marketing communicatie kunnen zelf steeds een vervanger aanduiden.

§7. De bestuurders gaan geen persoonlijke verplichting aan betreffende de verbintenissen van de ver-
eniging.  Hun aansprakelijkheid is beperkt tot de vervulling van de hun gegeven opdracht.

§8. Het mandaat van lid van het bestuursorgaan is onbezoldigd.

Artikel 27 – voorzitterschap

§1. Het bestuursorgaan kiest uit haar leden een ondervoorzitter.
§2. Het bestuursorgaan wordt voorgezeten door de voorzitter van de vereniging. In het geval hij ver-

hinderd is, zit de ondervoorzitter de vergadering voor.
§3. De vergadering van het bestuursorgaan vindt plaats achter gesloten deuren.
§4. Op het bestuursorgaan kunnen derden worden uitgenodigd voor toelichting of advisering.
§5. De ambtenaar waarvan sprake wordt steeds van rechtswege geacht uitgenodigd te zijn op het be-

stuursorgaan.

Artikel 28 – bijeenroeping

§1. De voorzitter, of in diens afwezigheid de ondervoorzitter, roept het bestuursorgaan samen.
De oproeping gebeurt bij gewone brief of per e-mail, ondertekend door de voorzitter, of bij diens 
ontstentenis door de ondervoorzitter, en de secretatis van het bestuursorgaan.
De oproeping gebeurt minstens acht dagen vóór de vergadering, behoudens in gevallen van hoog-
dringendheid in welk geval de reden van hoogdringendheid wordt vermeld in de oproeping.

§2. De oproeping vermeldt alle agendapunten, dag, uur en plaats van de raad van het bestuursorgaan.
§3. Het bestuursorgaan komt verplicht bijeen op verzoek van minstens [vier] bestuurders. De verzoe-

ken worden gericht aan de voorzitter van het bestuursorgaan, met opgave van de agenda. Het 
bestuursorgaan vindt alsdan plaats binnen de dertig kalenderdagen na de ontvangst van het ver-
zoek.

§4. De vergadering kan niet geldig beraadslagen over de punten die niet op de agenda vermeld zijn, 
dan met het akkoord van een 2/3 meerderheid van de aanwezige en vertegenwoordigde bestuur-
ders.

Artikel 29 – aanwezigheidsquorum

§1. Het bestuursorgaan kan pas geldig beraadslagen als minstens de gewone meerderheid van de be-
stuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
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§2. In geval van verhindering kan een bestuurder een schriftelijke mandaat geven aan een andere be-
stuurder om in zijn naam deel te nemen aan de debatten en de stemmingen. 
Elke bestuurder kan slechts drager zijn van één volmacht.

§3. Het bestuursorgaan kan in een huishoudelijk reglement bepalen op welke wijze een volmacht 
dient gegeven te worden.

Artikel 30 – stemming

§1. Iedere bestuurder beschikt over één stem behoudens in geval van volmacht.
§2. Het bestuursorgaan beslist met gewone meerderheid van de rechtsgeldig uitgebrachte stemmen 

van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, behoudens andersluidende bepaling in de 
wet of in onderhavige statuten. 
Blanco stemmen worden niet meegerekend. 
Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend.

§3. De stemming gebeurt bij handopsteking. 
In gevallen waarin er wordt gestemd over functies of personen of op verzoek van 1/3 van de leden, 
gebeurt de stemming geheim.

Artikel 31 – einde mandaat van bestuurder

§1. Het mandaat van de bestuurder of de vertegenwoordiger eindigt bij overlijden, bij vrijwillig ontslag 
of bij herroeping door de algemene vergadering of door de stad/gemeente, bij de volledige ver-
nieuwing van de gemeenteraad, dit laatste voor wat de bestuurder van de stad/gemeente betreft, 
en van rechtswege bij het aflopen van de termijn van […]  jaar.

§2. Ingeval van tussentijdse vacature benoemt de algemene vergadering een nieuwe bestuurder die 
het mandaat van zijn voorganger voltooit.

§3. Bij hernieuwing van de gemeenteraad, eindigt de benoeming van het bevoegde lid van het college 
van burgemeester en schepenen van rechtswege als vertegenwoordiger van de stad/gemeente 
[…]. De nieuwe vertegenwoordiger wordt benoemd door de algemene vergadering uiterlijk op haar 
eerste vergadering na de installatie van de nieuwe gemeenteraad. De vertegenwoordiger blijft in 
functie tot in zijn daadwerkelijke vervanging is voorzien.

§4. De uittredende bestuurders zijn herkiesbaar.

Artikel 32 – notulen

§1. Van het bestuursorgaan wordt door de secretaris van het bestuursorgaan een verslag opgemaakt. 
§2. Alle bestuurders ontvangen binnen de maand na de vergadering het verslag van de vergadering.
§3. De besluiten van het bestuursorgaan worden ingeschreven in het register van de notulen en wor-

den ondertekend door de voorzitter en de secretaris. 
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Artikel 33 – bevoegdheden

§1. Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het bestuur van de vzw.
Hij kan alle rechtshandelingen stellen en alle daden verrichten die hij nuttig acht voor de verwe-
zenlijking van het doel der vereniging, met uitzondering van de handelingen die door de wet of in 
deze statuten voorbehouden zijn aan de algemene vergadering.

§2. Het bestuursorgaan heeft in het bijzonder de volgende opdracht:
• de opdrachten uitvoeren die worden gedelegeerd door de algemene vergadering;
• het garanderen van de naleving van de doelstellingen en het totale beleid van de vereniging;
• het initiëren, organiseren en goedkeuren van de projecten en de stemming over de toegekende 

middelen;
• de vertegenwoordiging van de vzw, zonder bijkomende machtiging van de algemene vergade-

ring, in alle gerechtelijke of buitengerechtelijke akten en handelingen;
• het optreden in alle rechtsgedingen, tegen of door de vzw gevoerd; 
• de autonome beslissing over het al dan niet gebruiken van rechtsmiddelen; 
• de geldige verbinding van de vereniging bij het afsluiten van overeenkomsten; 
• het instaan voor het beheer van de centrale rekeningen ; 
• het betalen van lonen, het innen en toewijzen van toelagen; 
• de controle van de activiteiten; 
• het opstellen van een ontwerp van het intern reglement;
• het benoemen en ontslaan van het personeel, evenals het bepalen van het personeelsstatuut. 

§3. Het bestuursorgaan voert de opdrachten uit die worden gedelegeerd door de algemene vergadering.

Artikel 34 – ondertekening

§1. Alle akten die de vereniging verbinden, worden in naam van de vereniging geldig ondertekend door 
de voorzitter, of in diens afwezigheid de ondervoorzitter, en de secretaris van het bestuursorgaan 
gezamenlijk optredend namens het bestuursorgaan.

§2. Dezelfde wijze van vertegenwoordiging geldt voor het optreden in rechte als eiser en verweerder 
van het bestuursorgaan namens de vereniging.

TITEL VI – DAGELIJKS BESTUUR 

Artikel 35 – samenstelling

§1. Het dagelijks bestuur van de vzw alsook de vertegenwoordiging van de vzw wat dat dagelijks be-
stuur aangaat, kan door het bestuursorgaan worden overgedragen aan een dagelijks bestuur, be-
staande uit […] leden.

§2. De leden van het dagelijks bestuur worden benoemd door het bestuursorgaan.  De benoeming ge-
beurt bij een gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen.  
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§3. Een dagelijks bestuurder wordt benoemd voor de duur van […] jaren. 
§4. De personen die met het dagelijks bestuur zijn belast, gaan geen enkele persoonlijke verplichting 

aan inzake de verbintenissen die de vereniging aangaat.
§5. Het mandaat van dagelijks bestuurder is onbezoldigd.

Artikel 36 – bevoegdheden

§5. Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan 
de behoeften van het dagelijks leven van de vereniging als de handelingen en de beslissingen die, 
ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen, ofwel omwille van hun spoedeisend ka-
rakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.

Artikel 37 – einde mandaat

§1. Indien de termijn van het mandaat is verstreken, eindigt het mandaat van rechtswege.
§2. Een dagelijks bestuurder kan op elk moment ontslag nemen.  Er dient wel rekening gehouden te 

worden met de verplichtingen die volgen uit contracten van de vzw.  Het ontslag gebeurt schrifte-
lijk en wordt overgemaakt aan het bestuursorgaan van de vzw.

§3. De hoedanigheid van lid van het dagelijks bestuur eindigt voor het overige onder dezelfde moda-
liteiten zoals bij de leden van het bestuursorgaan. Het dagelijks bestuur blijft in functie tot wan-
neer in de vervanging of bevestiging werd voorzien.

TITEL VII – ADVIESORGANEN OF COMMISSIES

Artikel 38
Het bestuursorgaan kan binnen de vereniging adviesorganen of commissies oprichten. De raad be-
paalt de werking en de opdracht ervan.

TITEL VIII – VERTEGENWOORDIGING VAN DE VZW

Artikel 39

§ 1. De voorzitter, of in diens afwezigheid de ondervoorzitter, en de secretaris van de raad treden ge-
zamenlijk op in rechte als eiser en verweerder van het bestuursorgaan namens de vereniging.

§2. Het bestuursorgaan kan zijn bevoegdheid inzake vertegenwoordiging van de vereniging tegenover 
derden geheel of gedeeltelijk delegeren aan één of meerdere andere personen dan de voorzitter en 
de secretaris. In deze delegatiebeslissing wordt de omvang en de duur van de delegatie opgeno-
men. 

§3. De gemachtigde kan ten allen tijde zijn ontslag indienen als gemachtigde door middel van een 
schriftelijke mededeling aan het bestuursorgaan. 
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TITEL IX – BEGROTINGEN EN REKENINGEN

Artikel 40 – boekhouding en jaarrekening

§1. De boekhouding wordt gevoerd onder de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan.
De opvolging van de boekhoudkundige verrichtingen en verplichtingen is in handen van de secre-
taris van het bestuursorgaan of het orgaan van dagelijks bestuur.
De leden van het bestuursorgaan hebben te allen tijde inzagerecht in de boekhouding en alle er-
mee verband houdende stukken en documenten.

§2. Het boekjaar van de vereniging loopt van 1 januari tot 31 december van ieder jaar.
§3. De boekhouding wordt gevoerd overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen.
§4. Bij het einde van elk boekjaar sluit het bestuursorgaan de rekeningen van het verlopen jaar af en 

maakt hij de balans op. Deze worden aan de goedkeuring van de algemene vergadering onderwor-
pen. Deze algemene vergadering dient plaats te vinden binnen de zes maanden na de afsluiting 
van het boekjaar. 

 De jaarrekeningen worden ten minste twintig dagen voor de algemene vergadering ter kennis ge-
bracht van de leden die op de zetel van de vereniging inzage kunnen krijgen van al stukken waarop 
deze rekeningen gesteund zijn.

§5. Het bestuursorgaan maak ook een ontwerp van begroting op en legt die ter goedkeuring voor aan 
de algemene vergadering. De algemene vergadering dient plaats te vinden binnen de zes maanden 
voor het begin van het boekjaar waarop de begroting betrekking heeft. 

 Het ontwerp van begroting wordt ten minste twintig dagen voor de algemene vergadering ter ken-
nis gebracht van de leden.

Artikel 41 – onderzoeks- en controlebevoegdheid

§1. Het toezicht over de financiën van de vereniging wordt opgedragen aan twee commissarissen, 
jaarlijks door de algemene vergadering aangeduid, waarvan één verplicht komt uit de gemeente-
raad.

§2. De commissarissen mogen geen lid zijn van het bestuursorgaan van de vereniging.
§3. Zij zijn gerechtigd te allen tijde inzage te nemen van alle boekhoudkundige stukken van de vereni-

ging, zonder verplaatsing ervan, en een verslag over hun bevindingen terzake op te stellen. 
§4. Zij zullen aan de algemene vergadering het resultaat van hun opdracht onderwerpen, vergezeld 

van de voorstellen die zij noodzakelijk achten.

Artikel 42 – verbod van winstuitkering 

Het batig saldo vergroot het vermogen van de vereniging, en kan onder geen beding bij wijze van divi-
denden of op een andere wijze aan de leden worden uitgekeerd.
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Artikel 43 – bekendmaking

De jaarrekening wordt neergelegd in het verengingsdossier, tenzij wettelijk voorzien is dat de jaarre-
kening moet worden neergelegd bij de Nationale Bank van België.

TITEL X ONTBINDING – VEREFFENNING

Artikel 44 – ontbinding

§1. De vereniging wordt niet ontbonden door het overlijden of het uittreden van een lid, in zoverre het 
aantal effectieve leden daardoor niet minder dan drie bedraagt.

§2. De vereniging kan ontbonden worden door een besluit van de algemene vergadering met naleving 
van de bepalingen van de artikelen 8 en 20 van de Wet van 27 juni 1921 of door een gerechtelijke 
beslissing. In geval van vrijwillige ontbinding maakt de algemene vergadering een voorstel op, 
waarin één of meer vereffenaars worden benoemd, hun bevoegdheid wordt bepaald en de wijze 
van vereffening van de schulden en van de tegeldemaking van de goederen wordt vastgesteld.

Artikel 45 – vereffening

In geval van ontbinding zal het actief, na aanzuivering der schulden, overgedragen worden aan […],  
ten voordele van hetzelfde of een belangeloos doel.

TITEL XI - SLOTBEPALINGEN

Artikel 46

De vzw valt onder de bepalingen van het wetboek vennootschappen en verenigingen (WVV) voor alle 
zaken die niet expliciet in deze statuten zijn geregeld.
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Bijlage 2: Modeldocument EVA

Statuten  “TITEL”
 
TITEL I – NAAM – ZETEL – DOEL – VOORWERP (ACTIVITEITEN) – DUUR
 

Artikel 1 – naam
§1. De vereniging zonder winstoogmerk draagt de naam vzw […].  
§2. Alle akten, facturen, aankondigingen en andere stukken uitgaande van de vereniging al dan niet 

in digitale vorm moeten volgende gegevens vermelden: de naam van de vzw, onmiddellijk vooraf-
gegaan of gevolgd door de woorden “vzw”, de nauwkeurige aanduiding van de zetel van de vzw, 
het ondernemingsnummer, het woord ‘rechtspersonenregister’ of de afkorting ‘RPR’, gevolgd door 
de vermelding van de rechtbank van de zetel van de vzw, in voorkomend geval het e-mailadres en 
de website van de vzw en, in voorkomend geval, het feit dat de vzw in vereffening is.

Artikel 2 – zetel

§1. De maatschappelijke zetel van de vereniging is gevestigd in het [stads/gemeentekantoor] van de 
[STAD/GEMEENTE], […].

 De algemene vergadering kan met een gewone meerderheid de zetel overbrengen naar een andere 
plaats op het grondgebied van de [STAD/GEMEENTE] […] Dit besluit moet bekendgemaakt wor-
den in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad. 

§2. Bij eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan kan een administratieve en / of- exploitatieze-
tels worden voorzien op het grondgebied van de [STAD/GEMEENTE] […].

§3. Het adres van de vzw is: […]
§4. De vzw heeft als officiële website: […].
§5. De vzw heeft als officieel e-mailadres: […]. Elke communicatie op dit adres door de leden wordt 

geacht geldig te zijn gebeurd.
 Het bestuursorgaan kan het adres van de website en het e-mailadres wijzigen, zelfs indien zij 

voorkomen in de statuten.

Artikel 3 – belangeloos doel en voorwerp (activiteiten)

§1. De vzw is een gemeentelijk extern verzelfstandigd agentschap in privaatrechtelijke vorm overeen-
komstig de bepalingen van het Decreet Lokaal Bestuur.

 De vzw is aldus een private rechtspersoon die door de gemeente/stad […] belast is met welbe-
paalde beleidsuitvoerende taken van gemeentelijk belang.

§2. De vzw heeft als doel: de centrumfunctie van  [STAD/GEMEENTE], die verbonden is met handel 
en horeca, te versterken, uit te breiden en te promoten. Het is eveneens het doel om hierbij maxi-
male coherentie en samenwerking na te streven met de andere centrumfuncties zoals: wonen, 
toerisme en cultuur.

§3. De vzw richt zich tot alle handelskernen op het grondgebied van de [STAD/GEMEENTE] […]
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§4. De vzw kan alle handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar 
belangeloos doel en voorwerp. De vzw kan hierbij economische activiteiten van industriële of com-
merciële aard uitoefenen waarvan de opbrengsten steeds volledig zullen worden aangewend voor 
het belangeloos doel.

 De vereniging is bevoegd alle initiatieven te nemen en daden te stellen die daadwerkelijk bijdra-
gen tot de realisatie van zijn vooropgestelde doelstelling.   De vereniging ontwikkelt daartoe acti-
viteiten op volgende terreinen (niet limitatieve opsomming) :
• Het bevorderen van de onderlinge samenwerking tussen de marktaktoren en het uitbouwen 

van evenwichtige partnerships tussen private en publieke partijen.
• Acties in het leven roepen die een impact hebben op : de binnenstedelijke gebieden of stads-

deelcentra, de toegankelijkheid, de parkeermogelijkheden, de veiligheid. Hiertoe wordt een bu-
sinessplan opgesteld op korte, middellange en lange termijn.

• Het bijstaan van de winkelgebieden in hun verdere uitbouw en ze helpen om competitief te blijven.
• Het bevorderen van wonen boven winkels.
• Het promoten van de Leuvense handelscentra in binnen en buitenland, dat laatste in samen-

spraak met de diensten toerisme en cultuur.
§5. Om haar doel te verwezenlijken of te bevorderen, kan de vereniging alle roerende en onroerende  

goederen, die nodig of nuttig kunnen zijn voor het verwezenlijken van haar doel, in eigendom  
houden, er het gebruik of een genotsrecht van hebben. De vereniging kan alle handelingen stellen 
die rechtstreeks  of onrechtstreeks verband houden met haar doel. 

Artikel 4 – verbod op winstuitkering
De vzw mag rechtstreeks noch onrechtstreeks enig vermogensvoordeel uitkeren of bezorgen aan de 
stichters, de bestuurders of enig ander persoon behalve voor het in de statuten bepaald belangeloos 
doel.  Elke verrichting in strijd met dit verbod is nietig.

Artikel 5 – duur
De  vereniging is opgericht voor onbepaalde duur. 

Artikel 6 – samenwerkingsovereenkomst

§1. De vereniging realiseert haar doel in overleg met en met medewerking van de [STAD/GEMEENTE] […] 
 Hiertoe sluit de vereniging een samenwerkingsovereenkomst met de [STAD/GEMEENTE] […], zo-

als voorzien in het Decreet Lokaal Bestuur.
 De samenwerkingsovereenkomst wordt afgesloten voor een periode die eindigt uiterlijk twaalf 

maanden na de volledige vernieuwing van de gemeenteraad van de stad/gemeente XX.  Als bij het 
verstrijken van de samenwerkingsovereenkomst geen nieuwe in werking getreden is, wordt de be-
staande overeenkomst van rechtswege voor hoogstens één jaar verlengd. Als binnen die periode 
geen nieuwe samenwerkingsovereenkomst in werking is getreden of als deze werd ontbonden of 
geschorst, zal na overleg met de vereniging voorlopige regels vaststellen die zullen gelden tot een 
nieuwe overeenkomst in werking treedt. 
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§2. De wetgeving inzake openbaarheid van bestuur en de formele motivering van bestuurshandelin-
gen zijn van toepassing op de werking van de vereniging zoals ze van toepassing zijn op de [STAD/
GEMEENTE] […]. 

TITEL II – INTERN REGLEMENT/COMMUNICATIE

Artikel 7 – intern reglement 
Er is een intern reglement voorzien in de vzw.

Artikel 8 – communicatie 
De leden van de bestuursorganen en, in voorkomend geval, de commissaris, kunnen bij de aanvang 
van hun mandaat een e-mailadres meedelen om met de vzw te communiceren.  Elke communicatie 
die op dit e-mailadres wordt geacht geldig te zijn gebeurd.  De vzw kan dit adres gebruiken tot aan de 
melding dat door de betrokken mandaathouder van een ander e-mailadres of van zijn wens niet meer 
per e-mail te communiceren.
Indien de vzw niet over een e-mailadres beschikt, communiceert men per gewone post, die op dezelf-
de dag verzonden wordt als de communicaties per e-mail.

TITEL III – DE LEDEN 

Artikel 9 – aantal, voorwaarden en formaliteiten ronde de toetreding

§1. De vereniging bestaat uit 13 effectieve leden, in deze statuten ook ‘leden” genoemd. 
 Er kunnen geen toegetreden leden zijn. 
 Aan de leden komt de volheid van lidmaatschap, met inbegrip van het stemrecht op de algemene 

vergadering toe. 
§2. De vereniging heeft volgende leden:  

CATEGORIE A: 
De [STAD/GEMEENTE] […]  vertegenwoordigd door een gemeenteraadslid of het bevoegde lid van 
het college van burgemeester en schepen van de [STAD/GEMEENTE] […], daartoe gekozen door de 
gemeenteraad van de [STAD/GEMEENTE]. Het gemeenteraadslid of het bevoegde lid van het col-
lege van burgemeester en schepen treedt op als vertegenwoordiger van de [STAD/GEMEENTE] […] 
en handelt overeenkomstig de instructies van de gemeenteraad van de [STAD/GEMEENTE] […].

De vertegenwoordiger van de [STAD/GEMEENTE] […] kan tevens zelf zetelen als lid van categorie B, 
in welk geval het lid in de algemene vergadering dus in een dubbele hoedanigheid zetelt.

CATEGORIE B: 
12 leden die de politieke fracties vertegenwoordigen binnen de gemeenteraad op basis van de regel 
D’Hondt. Zij worden in eigen naam lid van de vereniging doch vertegenwoordigen een politieke fractie.
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§3. Op de zetel van de vereniging wordt door het bestuursorgaan een register van de leden gehou-
den. Dit register vermeldt de naam, voornamen en woonplaats van de leden of, ingeval het een 
rechtspersoon betreft, de naam, de rechtsvorm en het adres van de zetel. Bovendien moeten alle 
beslissingen betreffende de toetreding, uittreding of uitsluiting van leden door toedoen van het 
bestuursorgaan in dat register worden ingeschreven binnen acht dagen nadat hij van de beslissing 
in kennis is gesteld.

 Dit register wordt bewaard op de maatschappelijke zetel van de vereniging waar alle leden er ter 
plaatse inzage kunnen van nemen, onverminderd de gelding van artikel 5§2 van de statuten.

 De leden of derden, onder de wettelijke voorwaarden met onder meer de reglementering inzake 
openbaarheid van bestuur, kunnen uittreksels vragen. De uittreksels worden ondertekend door de 
voorzitter van het bestuursorgaan en door de secretaris. 

Artikel 10 – rechten en plichten

§1. Elk lid van de vereniging aanvaardt door het feit zelf van zijn lidmaatschap alle bepalingen en ver-
plichtingen die in de statuten en het intern reglement zijn vervat. 

§2. De leden kunnen in geen geval persoonlijk aansprakelijk gesteld worden voor de verbintenissen 
van de vereniging.

Artikel 11 – voorwaarden en formaliteiten rond de uittreding en ontslag

§1. Het lidmaatschap van de vereniging eindigt, wat het lid van categorie A betreft, door de beslis-
sing van de [STAD/GEMEENTE] […] om als lid uit te treden. Deze beslissing wordt zonder verdere 
formaliteiten meegedeeld aan de algemene vergadering van de vereniging en heeft onmiddellijke 
uitwerking.

§2. De vertegenwoordiger van het lid van categorie A wordt aangeduid door de gemeenteraad. 
 De gemeenteraad van [STAD/GEMEENTE] […] kan altijd beslissen om de aanwijzing te herroepen. 

In voorkomend geval is de betrokken vertegenwoordiger van rechtswege ontslagnemend.
 Bij hernieuwing van de gemeenteraad, eindigt de aanduiding van de vertegenwoordiger van 

rechtswege. Een nieuwe vertegenwoordiger wordt door de gemeenteraad gekozen tegen uiterlijk 
1 april van het eerste jaar na de installatie van de nieuwe gemeenteraad. De vertegenwoordiger 
blijft in functie tot in zijn daadwerkelijke vervanging is voorzien;

§3. Het lidmaatschap van de vereniging eindigt, wat het lid van categorie B betreft, door het overlij-
den of de rechtsonbekwaamheid van het lid, door het vrijwillig ontslag van het lid, of door uitslui-
ting van het lid door de algemene vergadering.

 Het lid kan zelf ontslag nemen door een aangetekend schrijven te richten aan het bestuursorgaan.
 Het lid kan door de algemene vergadering slechts worden uitgesloten bij een meerderheid van 2/3 

van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden.
 In al deze gevallen zullen de betrokken politieke fracties binnen de gemeenteraad van de [STAD/

GEMEENTE] zo snel mogelijk voorzien in de vervanging van het betrokken lid. In het geval van 
vrijwillig ontslag, blijft het lid dat een politieke fractie vertegenwoordigt, in functie tot dat in de 
vervanging is voorzien.
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 Daarenboven komt voor de leden van categorie B van rechtswege een einde aan het lidmaatschap 
door de volledige vernieuwing van de gemeenteraad. Er wordt door de politieke fracties binnen 
de nieuw geïnstalleerde gemeenteraad voorzien in een vervanger uiterlijk op 1 april van het eerste 
jaar na de installatie van de nieuwe gemeenteraad. De leden blijven in hun functie tot in hun ver-
vanging is voorzien.

Artikel 12 – schorsing van een lid
Het bestuursorgaan kan de leden die zich aan een zware overtreding van de statuten schuldig hebben 
gemaakt, schorsen tot aan de beslissing van de algemene vergadering over een mogelijke uitsluiting 
in de zin van het vorige artikel. .

Artikel 13 – gevolgen van ontslag, schorsing of einde lidmaatschap bij overlijden

§1. Het lid dat ontslag neemt of dat uitgesloten wordt, heeft geen aanspraak op een aandeel in het 
maatschappelijk vermogen en kan geen vergoeding eisen voor geleverde prestaties. Hetzelfde 
geldt ten aanzien van de rechthebbenden van een overleden lid. 

§2. Een ontslagnemend of uitgesloten lid, of de rechthebbenden van een overleden lid, kunnen geen 
inzage vorderen van de rekening van de vereniging noch zegels laten leggen of een boedelbeschrij-
ving vorderen. 

Artikel 14 – bijdragen of stortingen van de leden

§1. Er is geen bijdrage verschuldigd door de leden.  
§2. De leden ontvangen geen bezoldiging en mogen noch rechtstreeks, noch onrechtstreeks enig gel-

delijk of stoffelijk voordeel halen uit hun lidmaatschap. 

Artikel 15 - Erelid
De algemene vergadering kan, op de door haar te bepalen voorwaarden, de titel van erelid van de ver-
eniging toekennen, alsmede de ermee verbonden rechten. 

Artikel 16 – Register van de leden

§1. Het bestuursorgaan houdt op de zetel van de vereniging een register van de leden bij.
§2. Dit register vermeldt de naam, voornaam en woonplaats van de leden of, in geval het een rechts-

persoon betreft, de naam, rechtsvorm en het adres van de zetel.
§3. Het bestuursorgaan schrijft alle beslissingen over de toetreding, uittreding of uitsluiting van de 

leden in dat register binnen 8 dagen nadat het van de beslissing in kennis is gesteld.  Het be-
stuursorgaan kan beslissen dat het register wordt aangehouden in digitale vorm.

§4. Alle leden kunnen op de zetel van de vereniging het register van de leden raadplegen.  Daartoe 
richten zij een schriftelijk verzoek aan het bestuursorgaan met wie zij een datum en het uur van 
de raadpleging van het register overeenkomen.  Het register kan niet verplaatst worden.

52 Organisatie en financiering centrummanagement • Bijlage 2 Modeldocument EVA



 Organisatie en financiering centrummanagement 53

TITEL IV – DE ALGEMENE VERGADERING 

Artikel 17 – samenstelling, voorzitterschap en secretariaat 

§1. De algemene vergadering bestaat uit alle effectieve leden van de vereniging. 
§2. De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van het bestuursorgaan, of bij  

diens afwezigheid door de ondervoorzitter van het bestuursorgaan of de oudste van de aanwezige 
bestuurders. 

§3. Het secretariaat van de vergadering wordt waargenomen door de secretaris van het bestuursorgaan. 
§4. Het mandaat van lid van de algemene vergadering is onbezoldigd.

Artikel 18 – bevoegdheden

§1. De algemene vergadering is het hoogste orgaan van de vereniging. Zij bezit de machten die haar zijn 
toegekend door de wet en door onderhavige statuten. Behoren inzonderheid tot haar bevoegdheid: 
1. de goedkeuring van de statuten en de goedkeuring van de wijziging van de statuten; 
2. de verplaatsing van de maatschappelijke zetel; 
3. de benoeming van de bestuurders en de afzetting van de bestuurders; 
4. in voorkomend geval, de benoeming en de afzetting van de commissarissen en het bepalen 

van hun bezoldiging ingeval een bezoldiging wordt toegekend; 
5. de goedkeuring van de jaarrekeningen en de goedkeuring van de begroting; 
6. de beslissing tot uitsluiting van een effectief lid; 
7. de kennisname van het jaarlijks activiteitenverslag; 
8. de goedkeuring van de samenwerkingsovereenkomst, af te sluiten met de stad Leuven; 
9. de omzetting van de vereniging in een vennootschap met sociaal oogmerk; 
10. de goedkeuring van huishoudelijke reglementen op voorstel van het bestuursorgaan; 
11. de kwijting aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de commissarissen; 
12. de vrijwillige ontbinding van de vereniging. 

§2. De algemene vergadering kan de goedkeuring van de samenwerkingsovereenkomst af te sluiten 
met de, delegeren naar het bestuursorgaan.

Artikel 19 – frequentie van vergaderingen

§1. De algemene vergadering komt minstens eenmaal per semester bijeen. 
§2. Op ieder ogenblik kan een bijzondere algemene vergadering van de vereniging worden bijeenge-

roepen hetzij door het bestuursorgaan, hetzij op vraag van de voorzitter van de algemene verga-
dering hetzij op vraag van 1/5 van de leden van de vereniging. De verzoeken worden gericht aan 
de voorzitter van het bestuursorgaan, met opgave van de agenda. De algemene vergadering vindt 
alsdan plaats binnen de zestig kalenderdagen na de ontvangst van het verzoek, gelet op de nood-
zaak voor de vertegenwoordiger van het lid van categorie A om zijn instructies te vragen aan de 
gemeenteraad en dus slechts nadat de vertegenwoordiger zijn instructies heeft mogen ontvangen 
van de gemeenteraad. 
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 Behoudens in gevallen van uiterste hoogdringendheid, kunnen er geen bijzondere algemene ver-
gaderingen plaatsvinden in de maanden juli en augustus. 

Artikel 20 – bijeenroeping 
§1. Het bestuursorgaan roept de algemene vergadering samen.
 De oproeping gebeurt bij gewone brief of per e-mail, ondertekend door de voorzitter, of bij diens 

ontstentenis door de ondervoorzitter, en de secretaris van het bestuursorgaan.
 Gelet op de noodzaak voor de vertegenwoordiger van het lid van categorie A om zijn instructies te 

vragen aan de gemeenteraad, gebeurt de oproeping minstens zestig dagen vóór de vergadering 
wordt gestuurd en dus in ieder geval op een ogenblik dat de gemeenteraad nog kennis kan nemen 
van de erin vermelde agendapunten.  

§2. De oproeping vermeldt alle agendapunten, dag, uur en plaats van de algemene vergadering. 
§3. Ieder voorstel dat ondertekend is door de [STAD/GEMEENTE] […] of door twee leden van categorie 

B, dient op de agenda te worden geplaatst. Dit voorstel van agendering dient tijdig te gebeuren 
om het op de geschreven uitnodiging te kunnen vastleggen. 

§4. De vergadering kan niet geldig beraadslagen over de punten die niet op de agenda vermeld zijn.

Artikel 21 – verloop van de vergadering 
§1. De algemene vergadering komt bijeen achter gesloten deuren. 
§2. Op de  algemene vergadering kunnen derden worden uitgenodigd om met adviserende stem deel 

te nemen aan de algemene vergadering. Hiermee worden minstens bedoeld personeelsleden van 
de vereniging, belanghebbende derden en raadgevers. 

Artikel 22 – aanwezigheidsquorum & meerderheden 
§1. De algemene vergadering kan pas geldig beraadslagen als minstens het lid van categorie A verte-

genwoordigd is. 
§2. Ingeval de vertegenwoordiger van het lid van categorie A verhinderd is om aanwezig te zijn op de 

algemene vergadering, kan de gemeenteraad een andere vertegenwoordiger van het lid van cate-
gorie A kiezen om deel te nemen aan de beraadslagingen en de stemmingen. 

§3. Ingeval een lid van categorie B verhinderd is om aanwezig te zijn op de algemene vergadering, kan 
het een ander lid van categorie B schriftelijk mandateren om in zijn naam deel te nemen aan de 
beraadslagingen en de stemmingen. 

 De algemene vergadering kan in een huishoudelijk reglement bepalen op welke wijze het vol-
macht dient gegeven te worden.

 Elk stemgerechtigd lid van categorie B kan slechts drager zijn van één volmacht. 

Artikel 23 – meerderheden 
§1. In overeenstemming met het Decreet Lokaal Bestuur, beschikt het lid van categorie A: 

54 Organisatie en financiering centrummanagement • Bijlage 2 Modeldocument EVA



 Organisatie en financiering centrummanagement 55

- over vierentwintig stemmen in de algemene vergadering, in de gevallen waarin de vergadering 
slechts een beslissing kan nemen met een 2/3 meerderheid;

- over dertien stemmen in de algemene vergadering, in de gevallen waarin de vergadering 
slechts een beslissing kan nemen met een eenvoudige meerderheid. 

 De stemmen worden op de vergadering steeds gezamenlijk uitgeoefend door de vertegenwoordi-
ger van het lid.

§2. De leden van categorie B hebben elk één stem in de algemene vergadering. 
§3. De besluiten van de algemene vergadering worden genomen bij eenvoudige meerderheid van 

rechtsgeldig uitgebrachte stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden, behoudens 
andersluidende bepaling in de wet of in onderhavige  statuten. 

 Blanco stemmen worden niet meegerekend.
§4. De stemming gebeurt bij handopsteking. 
 In gevallen waarin er wordt gestemd over functies of personen of op verzoek van 1/3 van de leden, 

gebeurt de stemming geheim.

Artikel 24 – besluitvorming 
De algemene vergadering kan slechts geldig besluiten over de ontbinding van de vereniging of de wij-
ziging in de statuten indien de bepalingen van de artikelen 8 en 20 van de Wet van 27 juni 1921 betref-
fende de vereniging zonder winstgevend doel zoals gewijzigd door de Wet van 2 mei 2002* worden 
nageleefd, onverminderd de vereiste dat de algemene vergadering slechts rechtsgeldig kan bijeenko-
men wanneer het lid van categorie A is vertegenwoordigd.

Elk voorstel tot ontbinding of wijziging van de statuten dient voorafgaandelijk ter goedkeuring voor-
gelegd te worden aan de gemeenteraad van de stad/gemeente. 

Artikel 25 – notulen

§1. Van de algemene vergadering worden door de secretaris van het bestuursorgaan een verslag op-
gemaakt. De secretaris kan zich hiervoor laten bijstaan door personeelsleden van de [STAD/GE-
MEENTE] […] of van de vereniging.

§2. Alle leden ontvangen binnen de maand na de vergadering het verslag van de vergadering. 
§3. De besluiten van de algemene vergadering worden ingeschreven in het register van de notulen en 

worden ondertekend door de voorzitter en de secretaris. 

 
TITEL V – HET BESTUURSORGAAN 

Artikel 26 – samenstelling 

§1. De vereniging wordt bestuurd door een bestuursorgaan, benoemd door de algemene vergadering 
voor een termijn van zes jaar, telkens gelijklopend met de gemeentelijke legislatuur. 
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§2. De bestuurders worden verplicht uit de leden van de algemene vergadering benoemd. 
§3. Het bestuursorgaan bestaat uit twaalf bestuurders die de politieke fracties vertegenwoordigen 

binnen de gemeenteraad, op basis van de regel D’Hondt. 
 De [STAD/GEMEENTE] draagt daartoe binnen de algemene vergadering, op aangeven van de ge-

meenteraad, twaalf kandidaat - bestuurders voor. 
 Deze voordracht waarborgt elke fractie een vertegenwoordiging. 
 Ten hoogste twee derde van de voorgedragen leden zijn van hetzelfde geslacht. 
§4. Het bevoegde lid van het college van burgemeester en schepen van de [STAD/GEMEENTE] […] is 

van rechtswege voorzitter van het bestuursorgaan. 
 Het bestuursorgaan kiest uit haar leden een ondervoorzitter.
§5. De bestuurders gaan geen persoonlijke verplichting aan betreffende de verbintenissen van de ver-

eniging. Hun aansprakelijkheid is beperkt tot de vervulling van de hun gegeven opdracht.
§6. De bevoegde directeur binnen de stedelijke administratie, of diens gevolmachtigde, wordt van 

rechtswege toegevoegd aan het bestuursorgaan als lid met adviserende stem. Hij treedt op als 
secretaris van het bestuursorgaan.

§7. Het mandaat van lid van het bestuursorgaan is onbezoldigd.

Artikel 27 – voorzitterschap

§1. Het bestuursorgaan kiest uit haar leden een ondervoorzitter.
§2. Het bestuursorgaan wordt voorgezeten door de voorzitter van de vereniging. In het geval hij ver-

hinderd is, zit de ondervoorzitter de vergadering voor. 
§3. De vergadering van het bestuursorgaan vindt plaats achter gesloten deuren. 
§4. Op het bestuursorgaan kunnen derden worden uitgenodigd om met adviserende stem deel te 

nemen aan de algemene vergadering. Hiermee worden minstens bedoeld personeelsleden van de 
vereniging, belanghebbende derden en raadgevers. 

Artikel 28 – bijeenroeping 

§1. De voorzitter, of in diens afwezigheid de ondervoorzitter, roept het bestuursorgaan samen.
 De oproeping gebeurt bij gewone brief of per e-mail, ondertekend door de voorzitter, of bij diens 

ontstentenis door de ondervoorzitter, en de secretaris van het bestuursorgaan.
 De oproeping gebeurt minstens acht dagen vóór de vergadering, behoudens in gevallen van hoog-

dringendheid in welk geval de reden van hoogdringendheid wordt vermeld in de oproeping.  
§2. De oproeping vermeldt alle agendapunten, dag, uur en plaats van het bestuursorgaan. 
§3. Het bestuursorgaan komt verplicht bijeen op verzoek van minstens vier bestuurders. De verzoeken 

worden gericht aan de voorzitter van het bestuursorgaan, met opgave van de agenda. Het be-
stuursorgaan vindt alsdan plaats binnen de dertig kalenderdagen na de ontvangst van het verzoek. 

 Behoudens in gevallen van uiterste hoogdringendheid, kan er geen bestuursorgaan plaatsvinden 
in de maanden juli en augustus. 

§4. De vergadering kan niet geldig beraadslagen over de punten die niet op de agenda vermeld zijn, dan 
met het akkoord van een 2/3 meerderheid van de aanwezige en vertegenwoordigde bestuurders. 
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Artikel 29 – aanwezigheidsquorum

§1. Het bestuursorgaan kan pas geldig beraadslagen als minstens zeven bestuurders aanwezig of ver-
tegenwoordigd zijn. 

§2. In geval van verhindering kan een bestuurder een schriftelijke mandaat geven aan een andere be-
stuurder om in zijn naam deel te nemen aan de debatten en de stemmingen. 

 Elke bestuurder kan slechts drager zijn van één volmacht. 
§3. Het bestuursorgaan kan in een inter reglement bepalen op welke wijze het volmacht dient gege-

ven te worden.

Artikel 30 – stemming 

§1. Iedere bestuurder beschikt over 1 (één) stem. 
 Bij aangelegenheden waarover met geheime stemming wordt beslist, heeft de voorzitter twee 

stemmen.
§2. Het bestuursorgaan beslist met gewone meerderheid van de rechtsgeldig uitgebrachte stemmen 

van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, behoudens andersluidende bepaling in de 
wet of in onderhavige statuten. 

 Blanco stemmen worden niet meegerekend.
 Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend.
§3. De stemming gebeurt bij handopsteking. 
 In gevallen waarin er wordt gestemd over functies of personen of op verzoek van 1/3 van de leden, 

gebeurt de stemming geheim.

Artikel 31 – einde mandaat van bestuurder

§1. Het mandaat van de bestuurder of de vertegenwoordiger eindigt bij overlijden, bij herroeping door 
de algemene vergadering of door de stad, door het vrijwillig ontslag van een bestuurder betekend 
aan de voorzitter van het bestuursorgaan of bij de volledige vernieuwing van de gemeenteraad.

§2. Ingeval van tussentijdse vacature benoemt de algemene vergadering een nieuwe bestuurder die 
het mandaat van zijn voorganger voltooit. 

§3. De algemene vergadering en de vertegenwoordiger van het lid van categorie A kunnen ten allen 
tijde beslissen om de voordracht en de benoeming van een bestuurder te herroepen. In voorko-
mend geval is de betrokken bestuurder van rechtswege ontslagnemend.
Er wordt zo snel mogelijk door de algemene vergadering tot zijn vervanging overgegaan. Tot zo-
lang blijft de bestuurder in functie.

§4. Bij hernieuwing van de gemeenteraad, eindigt de benoeming van de bestuurder van rechtswege. 
Een nieuw bestuursorgaan wordt benoemd door de vernieuwde algemene vergadering uiterlijk op 
haar eerste vergadering na de installatie van de nieuwe gemeenteraad. Het bestuursorgaan blijft 
in functie tot in zijn daadwerkelijke vervanging is voorzien.

§5. De uittredende bestuurders zijn herkiesbaar. 
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Artikel 32 – notulen 

§1. Van het bestuursorgaan worden door de secretaris van het bestuursorgaan een verslag opgemaakt. 
De secretaris kan zich hiervoor laten bijstaan door personeelsleden van de stad of van de vereniging.

§2. Alle bestuurders ontvangen binnen de maand na de vergadering het verslag van de vergadering. 
§3. De besluiten van het bestuursorgaan worden ingeschreven in het register van de notulen en wor-

den ondertekend door de voorzitter en de secretaris. 

Artikel 33 – bevoegdheden 

§1. Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het bestuur van de vzw. 
 Hij kan alle rechtshandelingen stellen en alle daden verrichten die hij nuttig acht voor de verwe-

zenlijking van het belangeloos doel der vereniging, met uitzondering van de handelingen die door 
de wet of in deze statuten voorbehouden zijn aan de algemene vergadering. 

§2. Het bestuursorgaan heeft in het bijzonder de volgende opdracht: 
• de opdrachten uitvoeren die worden gedelegeerd door de algemene vergadering;
• het garanderen van de naleving van de doelstellingen en het totale beleid van de vereniging;
• het initiëren, organiseren en goedkeuren van de projecten en de stemming over de toegekende 

middelen;
• de vertegenwoordiging van de vzw, zonder bijkomende machtiging van de algemene vergade-

ring, in alle gerechtelijke of buitengerechtelijke akten en handelingen;
•  het optreden in alle rechtsgedingen, tegen of door de vzw gevoerd; 
• de autonome beslissing over het al dan niet gebruiken van rechtsmiddelen; 
• de geldige verbinding van de vereniging bij het afsluiten van overeenkomsten; 
• het instaan voor het beheer van de centrale rekeningen ; 
• het betalen van lonen, het innen en toewijzen van toelagen; 
• de controle van de activiteiten; 
• het opstellen van een ontwerp van het intern reglement;
• het benoemen en ontslaan van het personeel, evenals het bepalen van het personeelsstatuut. 

Artikel 34 – ondertekening 

§1. Alle akten die de vereniging verbinden, worden in naam van de vereniging geldig ondertekend 
door de voorzitter, of in diens afwezigheid de ondervoorzitter, en de secretaris van het bestuursor-
gaan gezamenlijk optredend namens het bestuursorgaan. 

TITEL VI – DAGELIJKS BESTUUR 

Artikel 35 – samenstelling

§1. Het dagelijks bestuur van de vzw alsook de vertegenwoordiging van de vzw wat dat dagelijks 
bestuur aangaat, kan door het bestuursorgaan worden overgedragen aan een dagelijks bestuur, 
bestaande uit […] leden.
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§2. De leden van het dagelijks bestuur worden benoemd door het bestuursorgaan.  De benoeming ge-
beurt bij een gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen.  

§3. Een dagelijks bestuurder wordt benoemd voor de duur van […] jaren. 
§4. De personen die met het dagelijks bestuur zijn belast, gaan geen enkele persoonlijke verplichting 

aan inzake de verbintenissen die de vereniging aangaat.
§5. Het mandaat van dagelijks bestuurder is onbezoldigd.

Artikel 36 – bevoegdheden

§5. Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan 
de behoeften van het dagelijks leven van de vereniging als de handelingen en de beslissingen die, 
ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen, ofwel omwille van hun spoedeisend ka-
rakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.

Artikel 37 – einde mandaat

§1. Indien de termijn van het mandaat is verstreken, eindigt het mandaat van rechtswege.
§2. Een dagelijks bestuurder kan op elk moment ontslag nemen.  Er dient wel rekening gehouden te 

worden met de verplichtingen die volgen uit contracten van de vzw.  Het ontslag gebeurt schrifte-
lijk en wordt overgemaakt aan het bestuursorgaan van de vzw.

§3. De hoedanigheid van lid van het dagelijks bestuur eindigt voor het overige onder dezelfde modali-
teiten zoals vermeld in artikel 31. Het dagelijks bestuur blijft in functie tot wanneer in de vervan-
ging of bevestiging werd voorzien.

TITEL VII – ADVIESORGANEN OF COMMISSIES

Artikel 38
Het bestuursorgaan kan binnen de vereniging adviesorganen of commissies oprichten. De raad be-
paalt de werking en de opdracht ervan.

TITEL VIII – VERTEGENWOORDIGING VAN DE VZW

Artikel 39

§ 1. De voorzitter, of in diens afwezigheid de ondervoorzitter, en de secretaris van de raad treden ge-
zamenlijk op in rechte als eiser en verweerder van het bestuursorgaan namens de vereniging.

§2. Het bestuursorgaan kan zijn bevoegdheid inzake vertegenwoordiging van de vereniging tegenover 
derden geheel of gedeeltelijk delegeren aan één of meerdere andere personen dan de voorzitter en 
de secretaris. In deze delegatiebeslissing wordt de omvang en de duur van de delegatie opgenomen. 

§3. De gemachtigde kan ten allen tijde zijn ontslag indienen als gemachtigde door middel van een 
schriftelijke mededeling aan het bestuursorgaan. 
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TITEL IX – BEGROTINGEN EN REKENINGEN

Artikel 40 – boekhouding en jaarrekening

§1. De boekhouding wordt gevoerd onder de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan. 
 De opvolging van de boekhoudkundige verrichtingen en verplichtingen is in handen van de secre-

taris van het bestuursorgaan of het orgaan van dagelijks bestuur.
 De leden van het bestuursorgaan hebben ten allen tijde inzagerecht in de boekhouding en alle er-

mee verband houdende stukken en documenten.
§2. Het boekjaar van de vereniging loopt van 1 januari tot 31 december van ieder jaar.
§3. De boekhouding wordt gevoerd overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen. 
§4. Bij het einde van elk boekjaar sluit het bestuursorgaan de rekeningen van het verlopen jaar af en 

maakt hij de balans op. Deze worden aan de goedkeuring van de algemene vergadering onderwor-
pen. Deze algemene vergadering dient plaats te vinden binnen de drie maanden na de afsluiting 
van het boekjaar. 

 De jaarrekeningen worden ten minste zestig dagen vóór de algemene vergadering ter kennis ge-
bracht van de leden, die op de zetel van de vereniging inzage kunnen krijgen van al stukken waar-
op deze rekeningen gesteund zijn. 

§5. Het bestuursorgaan maakt ook een ontwerp van begroting op en legt die ter goedkeuring voor aan 
de algemene vergadering. De algemene vergadering dient plaats te vinden binnen de zes maanden 
voor het begin van het boekjaar waarop de begroting betrekking heeft. 

 Het ontwerp van begroting wordt ten minste zestig dagen vóór de algemene vergadering ter ken-
nis gebracht van de leden. 

Artikel 41 – onderzoeks- en controlebevoegdheid

§1. Het toezicht over de financiën van de vereniging wordt opgedragen aan twee commissarissen, jaar-
lijks door de algemene vergadering aangeduid, waarvan één verplicht komt uit de gemeenteraad.

§2. De commissarissen mogen geen lid zijn van het bestuursorgaan van de vereniging.
§3. Zij zijn gerechtigd te allen tijde inzage te nemen van alle boekhoudkundige stukken van de vereni-

ging, zonder verplaatsing ervan, en een verslag over hun bevindingen terzake op te stellen. 
§4. Zij zullen aan de algemene vergadering het resultaat van hun opdracht onderwerpen, vergezeld 

van de voorstellen die zij noodzakelijk achten.

Artikel 42 – verbod van winstuitkering
Het batig saldo vergroot het vermogen van de vereniging, en kan onder geen beding bij wijze van divi-
denden of op een andere wijze aan de leden worden uitgekeerd.

Artikel 43 – bekendmaking
De jaarrekening wordt neergelegd in het verengingsdossier, tenzij wettelijk voorzien is dat de jaarre-
kening moet worden neergelegd bij de Nationale Bank van België.
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TITEL X ONTBINDING – VEREFFENNING

Artikel 44 – ontbinding

§1. De vereniging wordt niet ontbonden door het overlijden of het uittreden van een lid, in zoverre het 
aantal effectieve leden daardoor niet minder dan drie bedraagt. 

§2. De vereniging kan ontbonden worden door een besluit van de algemene vergadering met naleving 
van de bepalingen van de artikelen 8 en 20 van de Wet van 27 juni 1921* of door een gerechtelijke 
beslissing. In geval van vrijwillige ontbinding maakt de algemene vergadering een voorstel op, 
waarin één of meer vereffenaars worden benoemd, hun bevoegdheid wordt bepaald en de wijze 
van vereffening van de schulden en van de tegeldemaking van de goederen wordt vastgesteld. 

§3. Elk voorstel tot ontbinding dient voorafgaandelijk ter goedkeuring voorgelegd te worden aan de 
gemeenteraad van de [STAD/GEMEENTE] […]. 

Artikel 45 – vereffening

In geval van ontbinding zal het actief, na aanzuivering der schulden, overgedragen worden aan de 
[STAD/GEMEENTE] […], ten voordele van hetzelfde of een gelijkaardig doel. 

TITEL XI - SLOTBEPALINGEN

Artikel 46

De vzw valt onder de bepalingen van het wetboek vennootschappen en verenigingen (WVV) alsmede 
de toepasselijke bepalingen van het Decreet Lokaal Bestuur, voor alle zaken die niet expliciet in deze 
statuten zijn geregeld.
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Bijlage 3: Modeldocument samenwerkingsovereenkomst

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST
“de Overeenkomst”

[Ontwerp 1]

TUSSEN: 

1. De stad/gemeente […], met kantoren te […],  vertegenwoordigd door het College van 
Burgemeester en Schepenen, voor wie optreden […], optredend in uitvoering van de  
beslissing van de gemeenteraad dd. […];

hierna ook genoemd  “STAD”;

EN

2. De VZW […], vereniging zonder winstoogmerk,  met maatschappelijke zetel te Mechelen, […],  
OR […],
Alhier overeenkomstig artikel […] van haar statuten vertegenwoordigd door […] 

hierna ook genoemd “VZW”;

1 en 2 samen ook genoemd, de “Partijen”

WORDT VOORAFGAANDELIJK UITEENGEZET WAT VOLGT:

Gelet op artikel 40 en 386 van het Decreet Lokaal Bestuur;

Overwegende dat de [STAD/GEMEENTE] veel belang hecht aan de uitwerking en uitvoering van concrete 
initiatieven om de lokale handel te bevorderen;

Dat het evenwel niet de bedoeling kan zijn dat de [STAD/GEMEENTE] een regierol speelt 
in het uitrollen van zeer concrete evenementen, initiatieven en acties zoals bedoeld in de 
maatschappelijke doelstellingen van de VZW waarvan verder sprake. Dat het niet past dat een 
openbaar bestuur zich in het algemeen, enkele uitzonderingen niet te na gesproken die door de 
[STAD/GEMEENTE] zouden worden georganiseerd, op een dergelijk operationeel niveau inlaat 
met economische en operationele risico’s verbonden aan concrete acties en evenementen;



Dat de [STAD/GEMEENTE] haar rol als lokaal openbaar bestuur, in de lokale economie vooral 
en eerder ziet in het formuleren van een beleidsvisie, gekoppeld aan beleidsmatige doelstel-
lingen zoals het creëren van de ruimere leef- en werkomstandigheden in de [STAD/GEMEENTE] 
die het winkelen en wonen in […] aangenaam maken, zoals het aanmoedigen en faciliteren van 
concrete initiatieven en evenementen door financiële en logistieke ondersteuning mogelijk te 
maken en te geven, zoals het verschaffen van informatie over lokale middenstand, kleinhandel 
en locale economie en wettelijke bepalingen, subsidiemogelijkheden, organisatieadvies, etc.;

Overwegende dat de [STAD/GEMEENTE] in ieder geval, binnen een inmiddels vernieuwde context 
van gemeentelijke meerjarenplanning, voor iedere budgetperiode voldoende financiële en materiële 
middelen voorziet om dergelijke concrete initiatieven en acties op een pragmatische, transparante en 
afdoende wijze te ondersteunen; 

Dat deze middelen worden voorzien binnen verschillende beleidsdomeinen en afkomstig zijn 
van diverse bronnen van reguliere inkomsten voor de [STAD/GEMEENTE];

Overwegende dat de [STAD/GEMEENTE] bij het verstrekken van financiële middelen of toelagen, 
steeds het algemeen belang dient na te streven en dus moet zoeken naar ondersteuningsmethodes 
die eerder globale initiatieven van de “verenigde” lokale economie ondersteunen dan wel individuele 
acties van enkelingen benaarstigen of bevoordeligen;

Overwegende dat het verlenen van financiële middelen of werkingstoelagen aan dergelijke globale 
initiatieven problematisch is wanneer de begunstigden van de toelagen niet dermate zijn georganiseerd 
dat de [STAD/GEMEENTE] bovendien een (te) beperkte zekerheid of garantie kan hebben over de 
bestemming én de benutting van de verleende middelen, spijts de controlemogelijkheden waarover 
de [STAD/GEMEENTE] steeds beschikt in het kader van de Wet van 14 november 1983 betreffende de 
controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen;

Dat het dan ook is aangewezen dat de doelgroep van het financieel ondersteuningsbeleid 
van de [STAD/GEMEENTE], zijnde in dit geval de lokale handelaars, zich maximaal verenigen 
en voorzien in een structuur die verantwoording kan afleggen ten overstaan van de [STAD/GE-
MEENTE] over de aanwending van de verstrekte middelen;

Dat daartoe de lokale handelaars door de [STAD/GEMEENTE] zijn aangemoedigd een nieuwe 
VZW op te richten voor o.a. de organisatie van lokale initiatieven ter bevordering van de lokale 
economie in […];

Overwegende dat de lokale handelaars van […] d.d. […] een VZW hebben opgericht, de vzw [….],  
partij bij deze Overeenkomst, voor de ontwikkeling en realisatie van concrete initiatieven, acties en 
evenementen die de lokale handel in de [STAD/GEMEENTE] moeten bevorderen;

Dat de [STAD/GEMEENTE],  gelet op haar beleidsvisie op lokale economische ondersteuning 
en de voorziene financiële ondersteuning, inmiddels is toegetreden tot de VZW, op basis van ar-
tikel 386 van het Decreet Lokaal Bestuur, ingevolge de beslissing van de gemeenteraad d.d. […];

Het past dan ook dat tussen Partijen een aantal afspraken worden gemaakt.
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EN WORDT VERDER OVEREENGEKOMEN HETGEEN VOLGT :

Artikel 1 – Juridisch kader

De Overeenkomst wordt gesloten in het licht van:

- artikel 386 Decreet Lokaal Bestuur; en
- de Wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending 

van sommige toelagen;
- de statuten van de VZW.

Artikel 2 – Toelage

De [STAD/GEMEENTE] verleent, middels onderliggende Overeenkomst, aan de VZW voor het eerste 
jaar een toelage ten bedrage van […] €. 

[Het bedrag wordt verder, in samenspraak met de VZW, steeds per jaar bepaald.]

[VOORSTEL 1: De toelage wordt ter beschikking gesteld aan de VZW per semester, telkens op de 5e 
werkdag van respectievelijk de 1e maand en de 7e maand. De toelage, te storten in de 7e maand, is 
slechts beschikbaar nadat de VZW haar goedgekeurde jaarrekening heeft overgemaakt aan de STAD/
GEMEENTE.]
[VOORSTEL 2: De toelage wordt telkens, op voorlegging van stavingsstukken, gestort, per activiteit en 
dit telkens voor een maximum van […] % van de werkelijke kosten.]
[VOORSTEL 3: De toelage wordt in één keer betaald door de STAD/GEMEENTE.]
[…]

De toelage wordt gestort op de bankrekening van de VZW met reknr. […]. De toelage wordt niet geïn-
dexeerd.

De toelage wordt daartoe  jaarlijks door de VZW aangevraagd uiterlijk op 1 december waarbij wordt 
aangetoond:

• door middel van een activiteitenverslag, hoe de middelen in het afgelopen jaar werden 
besteed, vanaf het tweede werkingsjaar; én

• door middel van een voorstel van activiteiten en evenementen, jaarlijks te actualiseren, 
voor het volgende jaar inbegrepen een begroting op hoofdlijnen. Voor het eerste werkings-
jaar van de VZW wordt de eerste schijf door de [STAD/GEMEENTE] verleend uiterlijk op 
[…], zonder dat er een aanvraag moet zijn. 
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Artikel 3 – Samenwerking 

De toelage wordt door de [STAD/GEMEENTE] verleend als financiële tegemoetkoming van de VZW in 
de verwezenlijking van haar doelstellingen. De VZW verbindt er zich in al haar activiteiten en evene-
menten maximaal eigen inkomsten te verwerven zodat de financiële ondersteuning door de [STAD/
GEMEENTE] kan worden afgebouwd.

Partijen verbinden er zich, elk binnen hun wettelijke opdracht, toe naar best vermogen gezamenlijk 
verder de doelstellingen van de VZW na te streven. 

Partijen onderschrijven deze Overeenkomst elk vanuit hun eigen belangen, al dan niet wettelijke op-
drachten en eigen inzichten, doch steeds met de ambitie om tot een gezamenlijk gedragen en maat-
schappelijk verantwoorde initiatieven en evenementen inzake lokale economie te komen, die op ter-
mijn in hoofdzake worden gefinancierd door eigen inkomsten van de VZW (bvb. promotie, activiteiten, 
…).

Elke Partij zal op verzoek van de andere Partij, in het kader van deze Overeenkomst doch steeds bin-
nen het wettelijk toelaatbare, alle documenten en informatie, waarover zij redelijkerwijze beschikt of 
redelijkerwijze moet beschikken en die voor de Partijen noodzakelijk of nuttig is of zijn voor de uitvoe-
ring van de Overeenkomst, onverwijld en kosteloos aan deze laatste bezorgen. 

Artikel 4 – Randvoorwaarden

De VZW verbindt er zich toe: 

• de haar toebedeelde financiële middelen uitsluitend te (laten) besteden voor de verwe-
zenlijking van haar doelstellingen, zoals verfijnd en nader omschreven in deze Overeen-
komst;

• het beheer en de  besteding van voormelde middelen steeds te doen zoals een goede huis-
vader;

• bij vastgesteld wanbeheer of misbesteding, de [STAD/GEMEENTE]  onmiddellijk op de 
hoogte te brengen;

• de VZW te laten beheren volgens principes van behoorlijk bestuur;
• transparante informatieverschaffing naar de bestuurders en de leden mogelijk te maken 

over de werking van de VZW en de wijze waarop externe financiering wordt beoogd en 
gerealiseerd;

•  de bestuursorganen steeds doorzichtig en evenwichtig samen te stellen met aandacht 
voor de verschillende disciplines binnen de lokale economie en de vertegenwoordiging van 
de geslachten;

• geen presentiegelden toe te kennen binnen de VZW.
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Artikel 5 – Concrete Verbintenissen

5.1.  De VZW verbindt er zich toe minstens promotie te voeren voor het centrumgebied, de volgende 
evenementen en activiteiten te organiseren, op eigen kosten en risico:
1. […]
2. […]
.
.

5.2. De [STAD/GEMEENTE] en de VZW verbinden er zich toe bij de organisatie van evenementen een 
stappenplan te volgen, zoals gevoegd in bijlage bij deze Overeenkomst. Het stappenplan bevat 
een rolverdeling tussen de [STAD/GEMEENTE] en de VZW en bepaalt voor welke aangelegenhe-
den verplicht advies wordt gevraagd aan de [STAD/GEMEENTE].

5.3. De [STAD/GEMEENTE] zal, waar mogelijk, steeds maximaal logistieke ondersteuning geven aan 
de activiteiten van de VZW, met minstens:
- Ter beschikking stellen van infrastructuur voor vergaderingen en toelichtingen;
- Advies bij de praktische organisatie van evenementen;
- ….

5.4. De [STAD/GEMEENTE] en de VZW kunnen concrete werkafspraken maken per activiteit of eve-
nement.

Artikel 6 – Controle en terugvordering

De [STAD/GEMEENTE] kan, mede in het licht van de 14 november 1983 betreffende de controle op de 
toekenning en op de aanwending van sommige toelagen, steeds:

• verantwoording vragen over de besteding van middelen, onverminderd de jaarlijkse rap-
portering waarvan sprake in artikel 2;

• controle uitoefenen op de besteding van de middelen, door middel van het opvragen van 
gegevens of documenten, controles ter plekke, etc.

De [STAD/GEMEENTE] heeft het recht de uitbetaalde subsidie onverwijld terug te vorderen, hetzij de 
subsidie voor een volgend kalenderjaar niet toe te kennen, indien door de VZW aan één van de voor-
waarden opgenomen in deze Overeenkomst niet werd voldaan.

Artikel 7 – Deelbaarheid

Indien krachtens wettelijke bepalingen van openbare orde of van dwingend recht één of meerdere 
bepalingen van huidige Overeenkomst nietig of niet – tegenstelbaar zouden zijn, dan zullen de artikel 
die nietig of niet – tegenstelbaar zijn, als ongeschreven beschouwd worden. 
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De nietigheid of niet – tegenstelbaarheid van een bepaling in deze Overeenkomst zal geenszins de 
nietigheid of de niet – tegenstelbaarheid van de overige bepalingen van deze Overeenkomst of van de 
Overeenkomst zelf met zich meebrengen.  

Partijen nemen een inspanningsverbintenis op zich om, in voorkomend geval, de nietige bepaling(en) 
te vervangen door een werkbare en geldige bepaling met een praktisch en economisch gelijkaardig 
resultaat, in die zin dat ten allen tijde het voorwerp van de huidige Overeenkomst in essentie dient 
bewaard te blijven. 

Artikel 8 – Overdracht

De VZW kan noch de haar toebedeelde financiële middelen, noch haar rechten en/of plichten uit deze 
Overeenkomst geheel of gedeeltelijk overdragen aan derden, zonder voorafgaande goedkeuring van 
de [STAD/GEMEENTE]. Onder overdracht wordt niet begrepen de besteding van de middelen om de 
doelstellingen van de VZW te verwezenlijken. 

Artikel 9 – Wijzigingen

Deze Overeenkomst kan slechts met uitdrukkelijke toestemming van alle Partijen, gewijzigd worden.  

Artikel 10 – Woonplaatskeuze, communicatie en mededelingen

Voor de [STAD/GEMEENTE]: 

Voor de VZW: […]

Alle correspondentie en uitwisseling van informatie of bescheiden in uitvoering van deze Overeen-
komst is rechtsgeldig gedaan voor zover deze wordt gedaan op de opgegeven adressen.

Artikel 11 – Inwerkingtreding, duur en opzegging van de Overeenkomst

De Overeenkomst treedt in werking op […], onder voorbehoud van goedkeuring door de daartoe wet-
telijk bevoegde organen, en blijft van kracht tot en met […]. 

De Overeenkomst wordt, behoudens opzegging door de [STAD/GEMEENTE], stilzwijgend verlengd 
met een éénmalige vaste periode van 2 jaar, dus tot en met [...]. 

Zij kan, onder actualisatie van haar bepalingen, na de stilzwijgende verlenging, uitdrukkelijk en één-
malig worden verlengd voor één periode van maximaal 3 jaar op verzoek van de VZW. De VZW richt 
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daartoe een aangetekend schrijven aan de [STAD/GEMEENTE] uiterlijk 6 maanden voor het verstrijken 
van de termijn. Bij niet-verlenging eindigt de overeenkomst op […].

De Overeenkomst kan niet worden opgezegd door de VZW. De Overeenkomst kan steeds worden op-
gezegd door de [STAD/GEMEENTE] in de gevallen waarin de VZW niet voldoet aan de randvoorwaar-
den bedoeld in artikel 4, en dit steeds onverminderd de toepassing van artikel 6. 

Artikel 12 – Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank 

Deze Overeenkomst wordt beheerst door en geïnterpreteerd volgens het Belgische recht.

De bevoegde rechtbank is deze van het rechtsgebied […].
*

**
Opgemaakt te […] op ………………………… in twee (2) originele exemplaren waarbij iedere Partij erkent 
één (1) exemplaar te hebben ontvangen.

Voor de [STAD/GEMEENTE]

…………………………………………………………

Voor de VZW […]

…………………………………………………………….

Bijlagen

Stappenplan voor de organisatie van evenementen
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Deze brochure kwam tot stand in het kader van het Project Kernwinkelbeleid van A tot Z (KWAZ) 
met steun van het Europees Fond  voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) en het Agentschap Innoveren 
en Ondernemen

Dit thema kwam aan bod op de Algemene overlegtafel Economie in het najaar van 2018 die we 
organiseerden in samenwerking met Meester Wim Rasschaert. Deze brochure is de neerslag van zijn 
uiteenzetting. Heeft u nog vragen over de organisatie en financiering van centrummanagement laat 
het ons weten via economie@vvsg.be
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