Overzichtstabel specifieke gemeentelijke bestuursvormen

Is de vzw een gemeentelijke vzw?

Is de vzw opgericht krachtens
een specifiek wettelijk kader?

JA

NEEN

De vzw wordt niet geacht een
gemeentelijke vzw te zijn wanneer:

Art. 32 van de ordonnantie: 2 vragen
• Is de vzw opgericht geweest bij
uitdrukkelijke gemeenteraadsbeslissing?

• De vzw erkend is door de overheid die
nagaat of de wettelijke voorwaarden
wel werden ingevuld en,

• Is de gemeente, door een uitdrukkelijke
gemeenteraadsbeslissing, een
effectief lid van de vzw? (effectieve
participatie >< symbolische
participatie of gewone toetreding)

• En dit geldt alleen tijdens de
periode waarin erkenning of
accreditatie «van kracht is».

NEEN

JA

Art. 33 van de ordonnantie: is minstens
één van deze voorwaarden ingevuld ?

Het gaat hier om een gemeentelijke
vzw : de voorschriften van de
ordonnantie zijn van toepassing:

• één of meerdere bestuursorganen
[van de vzw] is voor meer dan de
helft samengesteld uit leden van de
gemeenteraad of leden voorgedragen
door de gemeenteraad;

• Verslag van het college in geval van
oprichting of participatie (art. 34);
• De gemeente heeft de meerderheid
van de stemmen in één of meerdere
bestuursorganen van de vzw,
waaronder de AV (art. 35) ;

• de gemeente of haar rechtstreekse of
onrechtstreekse vertegenwoordigers
beschikken over de meerderheid
van de stemmen in één of
meerdere bestuursorganen;

• Naleven van de bepalingen
m.b.t. het geslacht van de
vertegenwoordigers (art. 36, §§1-2) ;

• de gemeente neemt het grootste deel
van het structureel tekort van de vzw of
van het vereffeningspassief op zich.

• Naleven van de regels m.b.t. de
vertegenwoordiging van de politieke
fracties (art. 36, §2, al. 3);

JA
NEEN
Het gaat hier niet om een
gemeentelijke vzw:
• de ordonnantie van 5 juli 2018 is
hier bijgevolg niet van toepassing.

• Naleven van de regels m.b.t.
de verhindering (art. 37);
• Het opstellen van een overeenkomst
indien minstens 50% van de vzwbegroting gedragen wordt door een
gemeentelijke toelage (art. 38-40) ;
• Het bijhouden van een register van
alle vzw’s waarmee de gemeente een
overeenkomst heeft afgesloten (art. 42);
• Het naleven van de regels m.b.t.
het toezicht (art. 43-48)
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