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Inleiding: 

• Samenwerkingsverband met andere 

gemeenten: interlokale vereniging 

• Organisatie van wijkwerken met andere 

gemeenten: 3 mogelijkheden: 

– Projectvereniging 

– Dienstverlenende en opdrachthoudende 

verenigingen 

– OCMW Vereniging van publiek recht 



1. Interlokale vereniging 

 



A. Inleiding 

• 2 of meer gemeenten kunnen een 

samenwerkingsverband zonder 

rechtspersoonlijkheid vormen, om zo 

zonder beheersoverdracht een project van 

gemeentelijk belang te verwezenlijken. 

(artikel 6 Decreet intergemeentelijke 

samenwerking) 



B. Oprichting 

• Het samenwerkingsverband is gegrond op 

een overeenkomst met statutaire 

draagkracht die bepalingen bevat omtrent 

duurtijd, eventuele verlenging, 

opzegmogelijkheden, wederzijdse rechten 

en verplichtingen,… 



C. Beheerscomité 

• Samengesteld uit minstens 1 

afgevaardigde van elke deelnemer 

• Enkel gemeenteraadsleden, schepenen 

en burgemeester 

• Presentiegeld is mogelijk (niet voor 

schepenen en burgemeester) 



D. Beherende gemeente  

• De overeenkomst kan bepalen dat er een 

beherende gemeente wordt aangesteld. 

Deze beherende gemeente kan EIGEN 

personeel inzetten ten behoeve van het 

samenwerkingsverband.  



E. Personeel  

• Een interlokale vereniging kan GEEN 

eigen personeel aanwerven. 

• Enkel gebruik maken van personeel van 

beherende gemeente 



2. De projectvereniging 

 



A. Inleiding 

• Samenwerkingsverband zonder 

beheersoverdracht tussen 2 of meer 

gemeenten (en andere publieke 

rechtspersonen) (artikel 14 Decreet 

intergemeentelijke samenwerking) 

• Doel: een duidelijk omschreven project te 

plannen, uit te voeren en te controleren. 



B. Oprichting 

• Oprichtingsakte verleden door burgemeester 

van gemeente waar de zetel gevestigd is.(artikel 

14 decreet intergemeentelijke samenwerking) 

• Oprichtingsakte bevat de statuten en moet 

binnen de 30 kalenderdagen ter informatie 

worden voorgelegd aan de toezichthoudende 

overheid + bekendgemaakt in bijlagen BS + ter 

inzage neergelegd op zetel van 

projectvereniging 



B. Oprichting  

• Tussen de beslissingen van de 

verschillende gemeenteraden tot 

oprichting van een projectvereniging mag 

geen groter tijdsverloop zitten dan 2 

maanden. 



B. Oprichting 

• Opgericht voor een periode van maximum 

6 jaar. 

• Hernieuwbaar voor een termijn die telkens 

niet langer mag zijn dan 6 jaar, mits 

instemming van alle gemeenten. 

• ! Kan NIET worden opgericht in het jaar 

waarin de gemeenteraadsverkiezingen zijn 

(dus niet in 2018)! – zou uitzondering zijn 

voor wijk-werken 



C. Raad van Bestuur 

• De projectvereniging beschikt uitsluitend 

over een raad van bestuur bestaande uit 

natuurlijke personen. (artikel 16 decreet 

intergemeentelijke samenwerking) 

• Voor gemeenten enkel: Burgemeester, 

schepenen of gemeenteraadsleden 

• + Voor elke gemeente 1 oppositielid met 

raadgevende stem 



C. Raad van Bestuur 

• Geldig beraadslagen: gewone 

meerderheid van aantal bestuurders 

• Bestuurders kunnen presentiegeld 

ontvangen (ten hoogste gelijk aan het 

hoogste bedrag dat uitkeerbaar is aan een 

gemeenteraadslid voor een 

gemeenteraadszitting) 

• Beslist over personeelsbeleid en 

toegewezen zaken  



D. Personeel 

• De projectvereniging kan eigen personeel 

aanwerven 



E. Uittreden 

• Een gemeente kan niet uittreden uit de 

projectvereniging tijdens de afgesproken 

duurtijd. Indien een gemeente toch niet 

langer wenst deel te nemen, dient de 

projectvereniging ontbonden te worden. 



3. De dienstverlenende en 

opdrachthoudende vereniging 



A. Inleiding  

• Een dienstverlenende vereniging is een 

samenwerkingsverband zonder 

beheersoverdracht dat tot doel heeft een 

duidelijk omschreven ondersteunende 

dienst te verlenen aan de deelnemende 

gemeenten, eventueel voor verschillende 

beleidsdomeinen 



A. Inleiding 

• Een opdrachthoudende vereniging is een 

samenwerkingsverband met 

beheersoverdracht waaraan de 

deelnemende gemeenten de uitvoering 

van een of meer duidelijk omschreven 

bevoegdheden met betrekking tot 

bepaalde beleidsdomeinen toevertrouwen 



B. Oprichting 

• Voorbereidende fase: beslissing van 

gemeenteraad om overlegorgaan op te 

richten om samenwerkingsvoorwaarden 

en mogelijkheden te bespreken 

• Overlegorgaan beschikt over maximaal 1 

jaar om studieopdracht te vervullen 

• De verschillende gemeenten zijn niet 

gebonden door hun deelname in het 

overlegorgaan 



B. Oprichting 

• Indien gemeenten akkoord gaan met het 

definitieve voorstel van het overlegorgaan, 

kunnen ze uiterlijk binnen drie maanden 

een dienstverlenende of 

opdrachthoudende vereniging oprichten 

• Oprichtingsakte verleden door 

burgemeester van gemeente waar de 

zetel gevestigd is. 

 

 



B. Oprichting 

• Oprichtingsakte bevat de statuten en moet 

binnen de 30 kalenderdagen ter informatie 

worden voorgelegd aan de toezichthoudende 

overheid en wordt ten laatste goedgekeurd 

binnen de 60 dagen na ontvangst door de 

toezichthoudende overheid. Stilzitten van 

toezichthoudende overheid gedurende deze 

periode wordt gelijkgesteld met goedkeuring 

(artikel 30 decreet intergemeentelijke 

samenwerking) 



B. Oprichting 

• Oprichtingsakte wordt bekendgemaakt in 

bijlagen BS + ter inzage neergelegd op 

zetel van vereniging 

• ! Kan NIET worden opgericht in het jaar 

waarin de gemeenteraadsverkiezingen zijn 

(dus niet in 2018)! De oprichting gebeurt in 

de loop van de zes daaropvolgende 

maanden, overlegorgaan blijft in dit geval 

zolang in functie (artikel 31 decreet 

intergemeentelijke samenwerking)  

    zou uitzondering zijn voor wijk-werken 

 

 

 



B. Oprichting 

• Opgericht voor een periode van maximum 

18 jaar. 

• Hernieuwbaar voor een termijn die telkens 

niet langer mag zijn dan 18 jaar, mits 

instemming van ¾ van het aantal 

deelnemende gemeenten 

 



C. De algemene vergadering 

• De vereniging beschikt minstens over een 

raad van bestuur en algemene 

vergadering 

• De AV is samengesteld uit de 

vertegenwoordigers van de deelnemers. 

Voor de gemeenten zijn zij rechtstreeks 

aangeduid door de gemeenteraden 



C. De algemene vergadering 

• Het aantal leden dat elke gemeente kan 

afvaardigen om te zetelen in de algemene 

vergadering wordt bepaald door twee 

criteria : de bevolkingscijfers en de 

kapitaalinbreng. De verdeelsleutel tussen 

beide criteria wordt statutair bepaald. 



D. Raad van bestuur  

• Samenstelling wordt statutair geregeld, 

met precieze aanduiding van aantal leden 

• RvB heeft beslissingsrecht over alles wat 

hem uitdrukkelijk is toegekend 



E. Personeel 

• Vereniging kan eigen personeel 

aanwerven. 



F. Uittreden 

• Een gemeente kan niet uittreden uit de 

vereniging tijdens de afgesproken duurtijd.  

• Na verstrijken van de vastgestelde duurtijd 

kan een gemeente beslissen om hun 

lidmaatschap van de vereniging niet te 

verlengen 



4. OCMW Vereniging van 

publiek recht (Vereniging Titel 

VIII, hoofdstuk I van het OCMW 

DECREET) 



A. Inleiding  

• Een publiekrechtelijke 

(eenmans)vereniging die tot doel heeft 

een welomschreven taak die aan het 

OCMW is toevertrouwd uit te voeren 



B. Oprichting 

• Geen tweede partner verplicht (artikel 219 

OCMW Decreet) 

 

• Wel mogelijkheid voor tweede partner: 

ander OCMW, andere openbare besturen, 

RP zonder winstoogmerk. 



B. Oprichting 

• Enkel mogelijk voor welomschreven 

opdracht, die tot het taakgebied van de 

OCMW-sector behoort. 

 

• Duur: 30 jaar: verlenging kan indien dit in 

de statuten is voorzien en indien er een 

tijdige beslissing is door AV (artikel 232 

OCMW-Decreet) 

 



B. Oprichting 

• Oprichtingsbesluit, statuten en bijlagen bij 

statuten moeten goedgekeurd worden 

door gemeenteraad en Vlaamse Regering 

(artikel 220 OCMW Decreet) 

 

• Alle beslissingen zijn onderworpen aan 

dezelfde controlemechanismen en 

hetzelfde toezicht als OCMW zelf 



C. Algemene vergadering 

• OCMW wordt vertegenwoordigd door 

OCMW raadsleden.  

• De raad duidt deze OCMW raadsleden 

aan op dezelfde wijze als de wijze waarop 

ze de leden van het vast bureau aanduidt. 

• Presentievergoedingen zijn mogelijk 

• Dagelijks bestuur is mogelijk maar niet 

verplicht 

 



D. Varia 

• Bepalingen inzake openbaarheid van 

bestuur, de beginselen van behoorlijk 

bestuur en overheidsopdrachten zijn van 

toepassing 

 

 



E. Personeel 

• De vereniging kan personeel aanwerven, 

zowel contractueel, als statutair 

 

• Personeelsleden hebben in beginsel 

dezelfde rechtspositieregeling/ 

pensioenstelsel als het OCMW-personeel 

(artikel 229 OCMW Decreet) 

 



F. Ontbinding 

• De AV kan zelf beslissen tot vrijwillige 

ontbinding van de vereniging 

 

• Gedwongen ontbinding door Vlaamse 

Regering 
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