VERENIGING VAN DE STAD EN DE GEMEENTEN
VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
VZW
GECOÖRDINEERDE STATUTEN – 31 MEI 2006

Statuten vastgesteld door de Algemene Vergadering van 29 oktober 1993 (bijlage Belgisch
Staatsblad van 6 januari 1994, identificatienummer 78/9), gewijzigd door de buitengewone
Algemene Vergadering van 30 januari 2002 (bijlage Belgisch Staatsblad van 30 mei 2002),
door de buitengewone Algemene Vergadering van 31 mei 2006 (bijlage Belgisch Staatsblad
van 20 september 2006), door de Algemene Vergadering van 20 juni 2007 (bijlage Belgisch
Staatsblad van 10 januari 2008), door de Algemene Vergadering van 18 juni 2008 (bijlage
Belgisch Staatsblad van 5 januari 2009), door de Algemene Vergadering van 17 juni 2009
(bijlage Belgisch Staatsblad van 11 december 2009), door de Algemene Vergadering van 16
juni 2010 (bijlage Belgisch Staatsblad van 24 december 2010), door de Algemene
Vergadering van 20 juni 2012 (bijlage Belgisch Staatsblad van 24 december 2012), door de
Algemene Vergadering 11 juni 2013 (bijlage Belgisch Staatsblad van 29 januari 2014), door
de Algemene Vergadering van 25 juni 2014 (bijlage Belgisch Staatsblad van 9 december
2014) en door de Algemene Vergadering van 25 mei 2016 (bijlage Belgisch Staatsblad van
13 oktober 2016)
Hoofdstuk I. – NAAM EN ZETEL VAN DE VERENIGING
Artikel 1
De Vereniging wordt genoemd "Vereniging van de Stad en de Gemeenten van het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest VZW - Association de la Ville et des Communes de la Région de
Bruxelles-Capitale ASBL".
Artikel 2
De maatschappelijke zetel wordt gevestigd te 1040 Brussel, Aarlenstraat nr. 53 bus 4, in het
gerechtelijk arrondissement Brussel.
Hoofdstuk II. – DOELSTELLING, MIDDELEN EN DUUR VAN DE VERENIGING
Artikel 3
De Vereniging heeft tot doel de aangesloten lokale besturen te helpen bij het vervullen van
hun opdrachten en tevens hun autonomie te bevorderen en te verdedigen.
Ze streeft de verwezenlijking van haar doelstelling na met alle daartoe geschikte middelen. In
het bijzonder verschaft zij aan haar leden bijstand, raadgevingen, studies, opleiding,
inlichting, bemiddeling en op algemene wijze voert zij iedere actie die beoogt een geschikt
institutioneel kader in te stellen en de beleidscapaciteit van de lokale besturen te versterken.
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Het geheel van deze acties beoogt de deelname van de lokale besturen te versterken in de
duurzame ontwikkeling van onze maatschappij.
Artikel 4
De Vereniging is opgericht voor onbepaalde duur.
Hoofdstuk III. - OVER DEELGENOTEN EN LEDEN
Artikel 5
De oprichters zijn:
Monsieur Francis BARIDEAU – Berkendreef 9 – 1700 DILBEEK
Monsieur Benoît CEREXHE (Bourgmestre de Woluwe-Saint-Pierre) – Avenue Charles
Thielemans 93 – 1150 BRUXELLES
Monsieur Jean-Marie CHARELS 
De heer Jos CLAES 
Monsieur Guy CUDELL 
Monsieur Jacques DE GRAVE 
Monsieur Robert DEPT 
Monsieur Georges DESIR 
Monsieur Claude DESMEDT 
Monsieur Willem DRAPS – Avenue Salomé 9A – 1150 BRUXELLES
Monsieur Julien GOOSKENS – Avenue du Roi Albert 54 – 1082 BRUXELLES
Monsieur Robert LAMBOTTE – Chaussée de Boitsfort 15/015 – 1050 BRUXELLES
Madame Micheline MAGERA – Avenue René Comhaire 52 – 1082 BRUXELLES
Monsieur Guy MESSIAEN 
Monsieur Eugène MOREAU 
De heer André NUYTS – Emile De Blutslaan 44 – 1702 GROOT-BIJGAARDEN
Monsieur Jacques PIVIN 
Monsieur Michel RENARD – Rue de Rome 17 – 1050 BRUXELLES
Monsieur Fernand ROSSIGNOL – Avenue des Noisetiers 44 – 1170 BRUXELLES
Monsieur Georges SOLAU – Avenue Achille Reisdorff 36 – 1180 BRUXELLES
Monsieur Frédéric SPIJKERS 
De heer Gilbert SWEETLOVE 
Monsieur Jean-Louis THYS 
De Heer Michiel VANDENBUSSCHE 
Monsieur Michel VAN ROYE – Rue Van Campenhout 46 – 1000 BRUXELLES
Monsieur Lucien VERMEIREN – Rue Tilmont 17 – 1090 BRUXELLES
Monsieur Guy WILLEM 
Artikel 6
De Vereniging bestaat uit:
- werkende leden,
- gewone leden,
- en corresponderende leden.
De werkende leden zijn, afgezien van de oprichters, de gemeenten van het Brusselse
Hoofdstedelijk Gewest.
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De gewone leden zijn de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn van het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest en de door hen gevormde verenigingen, evenals de intercommunale
verenigingen waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is in één van de gemeenten van
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
De corresponderende leden zijn alle andere personen waarvan de belangstelling uitgaat
naar één of meerdere activiteiten van de Vereniging.
Artikel 7
Enkel de werkende leden genieten de volheid van rechten die hen bij wet worden toegekend
en in het bijzonder hebben stemrecht op de Algemene vergadering; de gewone en
corresponderende leden dienen evenwel op de Algemene vergadering uitgenodigd te
worden en beschikken er over een adviserende stem.
Artikel 8
Het minimum aantal werkende leden wordt vastgesteld op tien.
Artikel 9
De aanvragen om toetreding van nieuwe leden moeten worden toegezonden naar de Raad
van Bestuur die erover beslist.
De Raad van Bestuur mag, in afwachting van een beslissing van de Algemene Vergadering
betreffende de uitsluiting van een lid, het lid schorsen dat een zware inbreuk heeft begaan op
de statuten, op de wet of dat bewust de verwezenlijking van het doel van de Vereniging
verhindert of dat de reputatie van de Vereniging in gevaar brengt.
De voorwaarden voor de uittreding van de leden worden vastgelegd door artikel 12 van de
wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale
verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen.
Het door een gemeente of een openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn ingediende
ontslag gaat slechts in en ontslaat het ontslagnemend lid van zijn verplichtingen na afloop
van het derde kalenderjaar volgend op dat waarin het ontslag werd ingediend.
Het ontslagnemend of uitgesloten lid en zijn rechthebbenden hebben geen enkel recht op de
activa van de Vereniging en kunnen geen teruggave eisen van de gestorte bijdragen.
Hoofdstuk IV. – OVER DE ALGEMENE VERGADERING
Artikel 10
De bevoegdheden van de Algemene Vergadering
- die:
a) elk jaar in de loop van het tweede trimester van het kalenderjaar;
b) wanneer een vijfde van de deelgenoten erom vraagt;
c) telkens de aangelegenheden die tot haar bevoegdheden behoren zulks vereisen,
bijeenkomt zijn deze vermeld in de artikelen 4, 12, 2de lid, 19, 2de lid en 22 van de wet van 27 juni
1921, alsmede in de artikelen 9, 2de lid, 19bis, 2de lid, 19ter, 25 § 1, 26, 2de lid en 27 van
onderhavige statuten.
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Artikel 11
De Algemene vergadering vergadert - onder het voorzitterschap van de Voorzitter van de
Raad van Bestuur of in diens afwezigheid, van een van zijn Ondervoorzitters - ingevolge :
- schriftelijke oproeping ten minste 15 volle dagen vóór de vergadering,
- namens de Raad van Bestuur ondertekend door zijn Voorzitter of bij ontstentenis, door een
van de Ondervoorzitters.
De oproeping vermeldt de agenda.
Artikel 12
Elk werkend lid mag zich op grond van een schriftelijke machtiging, door een
vertegenwoordiger van een ander lid laten vertegenwoordigen; niemand kan echter houder
zijn van méér dan één machtiging.
Artikel 13
§ 1. De Algemene vergadering beslist geldig bij gewone meerderheid van uitgebrachte
stemmen, over alle materies met uitzondering nochtans van uitsluiting van leden,
statutenwijziging en vrijwillige ontbinding.
§ 2. Uitsluiting van leden, statutenwijziging, die geen betrekking heeft op het maatschappelijk
doel en vrijwillige ontbinding kunnen slechts bij twee derde meerderheid van de aanwezige
of vertegenwoordigde werkende leden worden goed gekeurd. De tweederde van de
werkende leden dient aanwezig of vertegenwoordigd te zijn.
De wijziging van statuten die betrekking heeft op het maatschappelijk doel kunnen slechts bij
vier vijfden meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde werkende leden worden
goedgekeurd. De tweederde van de werkende leden dient aanwezig of vertegenwoordigd te
zijn.
Zijn twee derden van de werkende leden niet aanwezig of vertegenwoordigd op de eerste
vergadering dan kan een tweede vergadering belegd worden; deze beslist geldig ongeacht
het aantal aanwezige of vertegenwoordigde werkende leden.
Artikel 14
Beraadslagingen en besluiten van de Algemene vergadering worden opgetekend in notulen
ondertekend door de Voorzitter van de Raad van Bestuur of in diens afwezigheid, door een
van de Ondervoorzitters, en door de Directeur.
Uittreksels uit deze notulen kunnen op hun verzoek bezorgd worden aan elk van de leden.
Deze uittreksels worden door de Directeur ondertekend.
Derden die van een belang doen blijken kunnen verzoeken om uittreksels die hen
aanbelangen. Deze uittreksels worden door de Directeur ondertekend.
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Hoofdstuk V. - OVER DE RAAD VAN BESTUUR
Artikel 15
§ 1. De Raad van Bestuur bevat minimaal 19 en maximaal 38 bestuurders die - met
hernieuwbaar mandaat - benoemd worden voor een periode van zes jaar, tenzij zij benoemd
worden ter vervanging van een overleden, ontslagnemend of ontslagen lid; in dit geval
worden ze benoemd voor het nog resterende deel van de periode van zes jaar.
§ 2. Maximum 19 leden van de Raad van Bestuur worden benoemd op voordracht van de
aangesloten gemeenten waarbij alle gemeenten van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest
vertegenwoordigd dienen te zijn.
De overige bestuurders worden benoemd op voordracht van de door de gemeenten
aangeduide bestuurders teneinde te voldoen aan het evenwicht beoogd bij § 4 van
onderhavig artikel.
§ 3. Kunnen enkel benoemd worden tot bestuurders: de burgemeesters, de schepenen en
de gemeenteraadsleden.
De kandidatuur van een gemeenteraadslid is slechts ontvankelijk voor zover het College van
Burgemeester en Schepenen van de gemeente waar bedoeld raadslid zijn mandaat
uitoefent, daartegen geen met redenen omkleed verzet formuleert.
§ 4. Bij de benoeming van de leden van de Raad van Bestuur zorgt de Algemene
Vergadering voor een billijke en evenwichtige vertegenwoordiging op grond van de
taalkundige en politieke samenstelling van de gemeenteraden van het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest.
Artikel 16
§ 1. Hoogstens vier mandatarissen van de OCMW's, voorgedragen door de Federatie van
Brusselse OCMW's, alsook een ambtenaar van de OCMW's, erkend door de Raad van
Bestuur, wonen de vergaderingen van deze laatste als deskundige leden met adviserende
stem bij.
§ 2. Hoogstens vier gemeenteambtenaren, erkend door de Raad van Bestuur, wonen de
vergaderingen van deze laatste als deskundige leden met adviserende stem bij.
§ 3. Telkens de Raad van Bestuur het nodig acht, kan hij om het even welke anderen, met
adviserende stem, tot zijn vergaderingen toelaten. Hun aanwezigheid dient in de notulen
vermeld te worden.
Artikel 17
De bevoegdheden van de Raad van Bestuur - die vergadert telkens de aangelegenheden die
tot zijn bevoegdheden behoren, zulks vereisen en onder het voorzitterschap van de
Voorzitter van de Raad van Bestuur of in diens afwezigheid, van een van zijn
Ondervoorzitters ingevolge schriftelijke oproeping ten minste 8 volle dagen vóór de
vergadering - zijn deze welke niet aan de Algemene Vergadering zijn voorbehouden door de
artikel 10 van de onderhavige statuten.
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Artikel 18
Elke bestuurder mag zich op grond van een schriftelijke machtiging door een andere
bestuurder laten vertegenwoordigen voor één of meerdere onderwerpen; niemand kan
echter houder zijn van meer dan één machtiging.
Artikel 19
De Raad van Bestuur kan slechts geldig beraadslagen en beslissen bij aanwezigheid of
vertegenwoordiging van een meerderheid van bestuurders.
Beslissingen worden bij gewone meerderheid van uitgebrachte stemmen genomen. Bij
staking van stemmen is de stem van de Voorzitter beslissend.
Artikel 19bis
De bestuurder of de deskundige die zijn functionele of politieke hoedanigheid verliest,
waarvoor hij benoemd werd, verliest zijn hoedanigheid van lid van de Raad van Bestuur.
De Raad van Bestuur neemt daar akte van en voorziet in diens vervanging, in afwachting
van de beslissing van de eerstvolgende zitting van de Algemene Vergadering.
Artikel 19ter
De leden van de Raad van Bestuur kunnen een zitpenning ontvangen, waarvan het bedrag
door de Algemene Vergadering wordt vastgesteld.
Artikel 20
De Raad van Bestuur benoemt in zijn schoot een Voorzitter en drie Ondervoorzitters, waarbij
de eerste Ondervoorzitter tot een andere taalrol behoort dan de Voorzitter.

Hoofdstuk VI. - OVER HET BUREAU
Artikel 21
§ 1. De Raad van Bestuur benoemt in zijn schoot een Bureau dat uit maximum 9 bestuurders
bestaat, waaronder de Voorzitter en de drie Ondervoorzitters.
§ 2. De bevoegdheden van het Bureau - dat vergadert telkens de aangelegenheden die tot
zijn bevoegdheid behoren zulks vereisen en onder het voorzitterschap van de Voorzitter van
de Raad van Bestuur of in diens afwezigheid, van een van zijn Ondervoorzitters ingevolge
schriftelijke oproeping ten minste 8 volle dagen vóór de vergadering op wiens werking,
mutatis mutandis, artikelen 16, § 3, 18, 19, 19bis en 19ter van onderhavige statuten
toepasselijk zijn - omvatten:
- het voorbereiden van de vergaderingen van de Raad van Bestuur en het opstellen van hun
agenda;
- het uitoefenen van de bevoegdheden van de Raad van Bestuur in geval van dringende
noodzakelijkheid door onvoorspelbare gebeurtenissen, onder voorbehoud van mededeling
van de genomen beslissingen aan de Raad van Bestuur die er nota van dient te nemen op
diens volgende vergadering;
- alle andere bevoegdheden die hem door de Raad van Bestuur worden overgedragen.
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Hoofdstuk VII. - OVER DE COMMISSIES
Artikel 22
De Raad van Bestuur kan commissies oprichten belast met het voorbereiden van zijn
standpunten en te ondernemen stappen; hij duidt de leden van die commissies aan en stelt
hun huishoudelijk reglement op.
Hoofdstuk VIII. - OVER DE FEDERATIE VAN BRUSSELSE OCMW's
Artikel 23
§ 1. De bij de Vereniging aangesloten OCMW's vormen de Federatie van Brusselse
OCMW's, met het oog op het bespreken van hun specifieke problemen.
§ 2. De Federatie van Brusselse OCMW's wordt bestuurd door een Directiecomité waarvan
de vergaderingen bijgewoond worden door de Voorzitter van de Raad van Bestuur, of zijn
afgevaardigde; beiden beschikken er over een adviserende stem.
§ 3. Het Directiecomité stelt een huishoudelijk reglement op dat de Federatie van Brusselse
OCMW's organiseert en bepaalt tevens het bedrag van de door de OCMW's te betalen
bijdragen. Dit huishoudelijk reglement evenals het bedrag van de bijdragen worden ter
goedkeuring voorgelegd aan de Raad van Bestuur.
Hoofdstuk IX. - OVER DE DIRECTEUR
Artikel 24
De Raad van Bestuur benoemt een Directeur van de Vereniging. Diens bevoegdheden,
uitgeoefend onder het gezag van de Voorzitter, omvatten:
- het opstellen van de notulen van de bijeenkomsten van de Algemene vergadering, de Raad
van Bestuur en het Bureau;
- het uitvoeren van de beslissingen van de Algemene vergadering, de Raad van Bestuur en
het Bureau;
- alle andere bevoegdheden die hem door de Raad van Bestuur en het Bureau zouden
overgedragen zijn.
Hoofdstuk X. - OVER DE BIJDRAGEN
Artikel 25
De leden zijn gehouden een jaarlijkse bijdrage te betalen. Het bedrag van deze bijdrage
wordt bepaald door de Algemene Vergadering die maximaal 1€ per inwoner mag bedragen
met evenwel een minimum van 500€. Voorgaand bedrag is aan de index gekoppeld op
grond van de index der consumptieprijzen op 1 januari van het jaar dat volgt op de oprichting
van de Vereniging.
De oprichters zijn geen enkele bijdrage verschuldigd.
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Hoofdstuk XI.- OVER REKENINGEN EN PATRIMONIUM
Artikel 26
Elk jaar wordt, vóór het einde van het eerste trimester van het kalenderjaar, stelt de Raad
van Bestuur de rekening van het afgelopen dienstjaar vast, overeenkomstig artikel 17 van de
wet van 27 juni 1921 en zijn uitvoeringsbesluiten en maakt de begroting op voor het
volgende dienstjaar.
Beide stukken worden ter goedkeuring voorgelegd aan de Algemene Vergadering die plaats
heeft in de loop van het volgende trimester.
Artikel 27
Ingeval de Vereniging ontbonden wordt, zal het maatschappelijk actief dat netto overblijft na
vereffening van de schulden en aanzuivering van de lasten, worden aangewend voor een of
meerdere organisaties die een belangeloos doel nastreven gelijkaardig aan dat van de
Vereniging. De begunstigde organisaties zullen worden aangeduid door de Algemene
Vergadering die de ontbinding zal uitspreken of bij ontstentenis door de vereffenaars,
aangeduid door de Algemene Vergadering.
Hoofdstuk XII. – VARIA
Artikel 28
Onverminderd het tweede lid worden de akten van de Vereniging ondertekend door de
Voorzitter van de Raad van Bestuur of, bij ontstentenis, door een van de Ondervoorzitters en
door de Directeur.
Binnen de perken van de bevoegdheden die hem door de Raad van Bestuur en het Bureau
werden overgedragen draagt de Secretaris van de Vereniging de maatschappelijke
handtekening.
Artikel 29
De rechtsvorderingen, zowel als eiser als verweerder, worden namens de Vereniging
ingeleid of verdedigd door de Raad van Bestuur, en vervolgd en benaarstigd door de
Voorzitter of, bij ontstentenis, door een van de Ondervoorzitters. Deze vorderingen kunnen
echter ingeleid of verdedigd worden door het Bureau in geval van dringende
noodzakelijkheid te wijten aan onvoorspelbare gebeurtenissen, onder voorbehoud van
beraadslaging in de Raad van Bestuur op diens volgende vergadering.
Op het vlak van de regeling van geschillen zijn de rechtbanken van het gerechtelijk
arrondissement van Brussel de enige bevoegde.
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Artikel 30
Alles wat niet uitdrukkelijk voorzien wordt door onderhavige statuten wordt geregeld
overeenkomstig de wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk,
de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen.

Aldus opgemaakt te Brussel, op 31 mei 2006,
in twee originele exemplaren
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