SCHRIFTELIJKE VRAAG

nr. 235
van STEPHANIE D'HOSE
datum: 21 april 2020

aan BART SOMERS
VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING,
BESTUURSZAKEN, INBURGERING EN GELIJKE KANSEN

VLAAMS MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR,

Coronacrisis
Algemene vergadering bestuursorganen van diverse vormen van
intergemeentelijke samenwerking, verzelfstandigde entiteiten en vennootschappen en
verenigingen voor maatschappelijk welzijn
De wet stelt voor vennootschappen en verenigingen dat de jaarlijkse algemene
vergadering moet plaatsvinden binnen de zes maanden na het afsluiten van het
boekjaar. De corona-epidemie laat evenwel niet toe om fysieke algemene vergaderingen
te houden. Daarom werd hiertoe het koninklijk besluit nr. 4 houdende diverse bepalingen
inzake mede-eigendom en het vennootschaps- en verenigingsrecht in het kader van de
strijd tegen de COVID-19-pandemie gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.
Het volmachtenbesluit voorziet in een uitstelmogelijkheid, zodat men de algemene
vergadering ook nog kan organiseren na 30 juni 2020. Ook het neerleggen van de
jaarrekening krijgt hetzelfde uitstel toegestaan. Een tweede optie in het besluit bestaat
erin de vergadering te laten doorgaan, maar in omstandigheden die enerzijds
verzoenbaar zijn met de maatregelen genomen naar aanleiding van de COVID-19pandemie en anderzijds toch aan de leden toe te laten hun stemrecht uit te oefenen en
hen de kans te geven vragen te stellen. Tevens kan een beroep gedaan worden op een
schriftelijke procedure.
Dezelfde regels zijn van toepassing voor vergaderingen en besluitvorming van de
bestuursorganen van diverse vormen van intergemeentelijke samenwerking,
verzelfstandigde entiteiten en vennootschappen en verenigingen voor maatschappelijk
welzijn. Vanuit deze hoek komen enkele bijkomende vragen, die ik daarom graag aftoets
bij de minister.
1.

Wat met het niet voldoen aan de vereiste om twee keer per jaar toelichting te geven
over de intercommunales?

2.

Aangezien 30 juni kort dag wordt, leeft daarnaast de vraag naar een algemene
maatregel om algemene vergaderingen uit te stellen tot ten minste 1 september
2020, inclusief de goedkeuring van de rekeningen. Idealiter wordt een eenvormige
regeling getroffen voor alle ISV’s, AGB’s (autonome gemeentebedrijven),
gemeentelijke vzw’s, e.d.
a)

Hoe staat de minister tegenover dit idee?

b)

Moeten er desgevallend bijkomende bepalingen volgen m.b.t. de uitbetaling van
interimdividenden, opdat gemeenten geen liquiditeitsprobleem krijgen?

BART SOMERS
VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR,
BESTUURSZAKEN, INBURGERING EN GELIJKE KANSEN

ANTWOORD

op vraag nr. 235 van 21 april 2020
van STEPHANIE D’HOSE

1. U verwijst naar de verplichting uit artikel 441 van het decreet van 22 december 2017
over het lokaal bestuur dat elk lid van de raad van bestuur (van een dienstverlenende
of opdrachthoudende vereniging) of een door de raad van bestuur hiertoe
gemandateerde minstens tweemaal per jaar verslag moet uitbrengen tijdens een
openbare vergadering van de gemeenteraad van elk van de deelnemende gemeenten
over de uitoefening van de bevoegdheden en de taken van de raad, en toelichting moet
verstrekken bij het beleid van de vereniging.
Ik kan u meegeven dat het Agentschap Binnenlands Bestuur de voorbije maanden
richtlijnen heeft gegeven over de regels die van toepassing zijn op de organisatie van
alle vergaderingen van alle vormen van verzelfstandiging en samenwerking van lokale
besturen omwille van de uitzonderlijke omstandigheden van deze crisis. U kan deze
richtlijnen
bekijken
op
de
webpagina
van
het
agentschap
(https://lokaalbestuur.vlaanderen.be/nieuws/covid-19-organen-intergemeentelijkesamenwerkingsverbanden-en-verzelfstandigde-entiteiten-update).
Specifiek voor de bepaling van artikel 441 van het DLB zie ik geen redenen waarom die
niet nageleefd zou worden. De verplichting om de gemeenteraad twee maal per jaar te
informeren over het reilen en zeilen binnen de dienstverlenende en opdrachthoudende
verenigingen waar de gemeente deel van uitmaakt, is belangrijk. Deze democratische
terugkoppeling kan perfect plaatsvinden via teleconferentie of via een videoboodschap
aan de gemeenteraad.
U vraagt wat indien deze verplichting niet wordt nageleefd? In dat geval wordt het
decreet overtreden, zij het dat er geen sanctie bepaald is. Maar ik zie geen enkele reden
waarom artikel 441 van het DLB niet zou kunnen worden nageleefd, met alle technische
mogelijkheden die er bestaan om het verslag digitaal te brengen op de gemeenteraad.
2. a) Ik raad u aan om de instructies van het Agentschap Binnenlands Bestuur na te lezen
op hun website. U vraagt naar een mogelijk uitstel van de algemene vergaderingen
van alle soorten vormen van lokale rechtspersonen. Voor de projectvereniging en het
autonoom gemeentebedrijf moet ik u erop wijzen dat deze geen algemene
vergadering hebben. Voor de dienstverlenende en opdrachthoudende verenigingen
verwijst u naar het koninklijk besluit nr. 4 houdende diverse bepalingen inzake medeeigendom en het vennootschaps- en verenigingsrecht in het kader van de strijd tegen
de COVID-19-pandemie. Ik wijs er u echter op dat het decreet over het lokaal bestuur
zelf bepalingen en mogelijkheden bevat op basis waarvan een uitstel van de
algemene vergadering mogelijk is. Artikel 455 van dat decreet bepaalt immers dat
als de jaarrekening van de dienstverlenende en de opdrachthoudende vereniging niet
kan worden vastgesteld door de algemene vergadering op de jaarvergadering, er in
dat geval een nieuwe algemene vergadering bijeengeroepen moet worden binnen
een termijn van 90 dagen. Deze algemene vergadering kan dan ten laatste op
maandag 28 september 2020 gehouden worden. Deze piste werd door het
Agentschap Binnenlands Bestuur als mogelijkheid naar voren geschoven om de
algemene vergadering uit te stellen. Om op uw vraag te antwoorden: ik zie dus geen

reden om decretaal in te grijpen omdat de bestaande decreten al het nodige reeds
voorzien.
b) Over de uitbetaling van interimdividenden kan ik mij niet in het algemeen uitspreken.
Ik vermoed dat u verwijst naar de interimdividenden bij sommige dienstverlenende
en opdrachthoudende verenigingen. De situatie van elk van deze verenigingen en
deelnemende gemeentebesturen is zodanig uniek, dat ik geen globaal antwoord kan
geven over de dringende nood of het uitstel van betaling van interimdividenden. De
statuten van de vereniging zijn daarbij richtinggevend.
Het is mijn mening dat de dienstverlenende en opdrachthoudende verenigingen, en
hun aandeelhouders (de gemeentebesturen) reeds over alle middelen beschikken om
een beleid op maat te voeren in deze periode. Wat betreft de algemene vergadering
hebben ze bijvoorbeeld de mogelijkheid om die uit te stellen, maar even goed om die
digitaal te laten plaatsvinden. Ook vergaderingen van de raad van bestuur kunnen
digitaal plaatsvinden. Ik verwijs daarvoor naar de instructies van het Agentschap
Binnenlands Bestuur. Ik ben er dus van overtuigd dat alle nodige handelingen
mogelijk zijn binnen de huidige regelgeving. Mochten er toch verenigingen
detailvragen hebben dan zal de administratie hen uiteraard graag verder helpen.

