
Wijziging statuten OVSG vzw en goedkeuring gecoördineerde versie. 
 
 

De leden van de algemene vergadering bijeen op 2 juni 2015 gaan akkoord een wijziging van de statuten van 
OVSG vzw en stemmen in met volgende gecoördineerde versie. 
 
TITEL I. - BENAMING, ZETEL, DOEL, DUUR 
 
Artikel 1. 
De vereniging draagt de naam: "Onderwijssecretariaat van de Steden en Gemeenten van de Vlaamse 
Gemeenschap - O.V.S.G." 
 
Artikel 2. 
 
De zetel van de vereniging is gevestigd in het gerechtelijk arrondissement Brussel. Ten titel van inlichting en 
zonder hieraan enig statutair karakter te verlenen geldt als volledig adres : Ravensteingalerij 3 bus 7 te 1000 
Brussel. De Raad van Bestuur is bevoegd om het adres van de zetel te wijzigen binnen de grenzen van het 
gerechtelijk arrondissement Brussel. (gewijzigd BS 10.12.1998) 
 
Artikel 3. 

§1 De vereniging heeft tot doel op te treden: 
 1e/ als representatieve organisatie van lokale openbare besturen of verenigingen opgericht door of op 

initiatief van lokale besturen, die onderwijs inrichten binnen de grenzen van de Vlaamse Gemeenschap. 
 2e/ als pedagogische begeleidingsdienst in het gesubsidieerd officieel onderwijs. 
  
§ 2 In die hoedanigheid zal zij, overeenkomstig de reglementering van de Vlaamse Gemeenschap, alle 

activiteiten organiseren of coördineren die bij haar opdracht horen.  Zij kan eveneens, om het in § 1 
gestelde doel te bereiken, andere initiatieven nemen.  Zij kan hiertoe ook samenwerken met andere 
organisaties. 

 
De vereniging zal onroerende of roerende goederen mogen gebruiken, huren, in eigendom of vruchtgebruik 
hebben, welke tot het verwezenlijken van haar doel nodig of nuttig zijn (gewijzigd BS 10.12.1998) 
 
Artikel 4. 
 
De vereniging is opgericht voor onbepaalde duur op initiatief van de Vlaamse Afdeling van de Vereniging van 
Belgische Steden en Gemeenten vzw en de Permanente Commissie van het Officieel Neutraal Gesubsidieerd 
Onderwijs vzw en heeft van beide verenigingen de taak van één van de meest representatieve verenigingen van 
inrichtende machten van het gesubsidieerd onderwijs overgenomen (gewijzigd B.S. 10.12.1998). 
 
 
TITEL II. - LEDEN 
 
Artikel 5. 
 

§ 1 Het minimum aantal leden is elf. 
 
§ 2 Voor het lidmaatschap van het OVSG komen, voor wat de steden en gemeenten betreft, in 

aanmerking alle gemeenten die onderwijs inrichten en lid zijn van de Vereniging van Vlaamse 
Steden en Gemeenten vzw  – VVSG - of de Vereniging van de Stad en de Gemeenten van het  
Brussels Hoofdstedelijk Gewest vzw – VSGB.  

 
§ 3 Elk lid wordt in de algemene vergadering vertegenwoordigd door 1 afgevaardigde die deel uitmaakt van 

het schoolbestuur.  
 De afgevaardigden van de steden en gemeenten moeten minstens de hoedanigheid van 

gemeenteraadslid hebben. 
 
§ 4       De oprichters, privaatrechtelijke personen, verliezen hun hoedanigheid van lid wanneer de gemeente 
waar zij een gemeentelijk mandaat uitoefenen lid wordt van de vereniging.(gewijzigd BS 10.12.1998) 



 
§5            Besturen van instellingen niet ingericht door gemeenten of groeperingen van gemeenten kunnen tot de 
vereniging toetreden als geaffilieerd lid.  
Geaffilieerde  leden met publiekrechterlijke persoonlijkheid hebben dezelfde rechten en plichten als de leden.  
Geaffilieerde leden met privaatrechterlijke persoonlijkheid nemen aan de algemene vergadering deel met 
raadgevende stem.  (gewijzigd BS 09.01.2012) 
 
Artikel 6. 
 

De Raad van Bestuur beslist zonder beroep over de aanneming van nieuwe leden. De voorwaarden van 
toetreding kunnen in een huishoudelijk reglement nader worden bepaald.  
De Raad van Bestuur moet echter aannemen als lid: 
- de voorzitter van de V.V.S.G. -Vlaamse Vereniging van Steden en Gemeenten,  
- de voorzitter van de V.S.G.B. - Vereniging van de Stad en de Gemeenten van Brussel, 
of een door hen aangeduide gemeentelijke mandataris die lid is van de Raad van Bestuur van respectievelijk de 
V.V.S.G 
. en de V.S.G.B.  (gewijzigd BS 10.12.1998). 
 
Artikel 7. 
 
Ontslag en uitsluiting van de leden geschieden op de wijze bepaald bij artikel 12 van de wet van 27 juni 1921. 
Het niet meer inrichten van onderwijs of het niet meer lid zijn van de VVSG of de VSGB. brengt van rechtswege 
het verlies van lidmaatschap mee. 
 
Artikel 8. 
 
Uitgetreden en uitgesloten leden en rechtsopvolgers hebben geen deel in het vermogen van de vereniging.  Zij 
hebben niet het recht op de door henzelf of door hun rechtsvoorganger gedane inbrengsten en evenmin gestorte 
lidgelden of giften terug te vorderen. 
 
Artikel 9. 
 
§1 De leden en de geaffilieerde leden betalen een bijdrage zoals voorgesteld door de Raad van Bestuur en 
vastgesteld door de algemene vergadering. (gewijzigd BS 09.01.2012) 
 
Voor het onderwijs met volledig leerplan wordt de bijdrage vastgesteld op 1 % van de werkingstoelagen die de 
inrichtende macht van het Departement Onderwijs van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap 
ontvangt.  
Voor het onderwijs met beperkt leerplan wordt een op analoge wijze bepaalde lidmaatschapsbijdrage 
voorgesteld door de raad van bestuur en vastgesteld door de algemene vergadering.  
De lidmaatschapsbijdrage kan nooit lager zijn dan 250 euro geïndexeerd (index 31.12.1997) en kan nooit het 
bedrag van 124.000 euro geïndexeerd (index 31.12.1997) overschrijden.  
 
De leden hebben geen individuele verplichting uit hoofde van de verplichtingen van de vereniging. 
 
§2        De leden stellen jaarlijks de gegevens die ze aan het Departement Onderwijs 
moeten doorgeven, zelf of via het Departement, ter beschikking van de vereniging. De vereniging wendt deze 
gegevens uitsluitend aan met het oog op de realisatie van haar doelstellingen, en respecteert hierbij tenvolle 
de wetgeving met betrekking tot de bescherming van de persoonlijke levenssfeer 
 
Artikel 9bis 
 
§1 Elke aanverwante natuurlijke persoon, rechtspersoon of organisatie die de doelstellingen van de 

vereniging ondersteunt, waaronder meer in het bijzonder de kwaliteitsuitbouw van het stedelijk en 
gemeentelijk onderwijs, kan bij de vereniging een schriftelijke aanvraag indienen om toegetreden lid te 
worden.  

 
De raad van bestuur beslist discretionair en zonder verdere motivatie dat een kandidaat niet wordt aanvaard als 

toegetreden lid. 
 



Toegetreden leden hebben enkel de rechten en de plichten die in deze statuten worden omschreven. 
 
Toegetreden leden hebben geen stemrecht op de algemene vergadering. 
 
§2 De toegetreden leden betalen jaarlijks een bijdrage zoals voorgesteld door de raad van bestuur en 

vastgesteld door de algemene vergadering. Deze bijdrage kan nooit hoger zijn dan 124.000 euro, welk 
bedrag jaarlijks wordt geïndexeerd (index 31 december 1997). 

 
§3 Toegetreden leden kunnen zich op elk ogenblik uit de vereniging terugtrekken door middel van een 

schriftelijk bericht dat gericht is aan de voorzitter van de raad van bestuur. Het ontslag wordt effectief één 
maand na dit bericht. 

 
Een ontslagnemend toegetreden lid zal wel worden verplicht tot de betaling van de lidmaatschapsbijdrage en tot 

deelname in de kosten die werden goedgekeurd voor het jaar waarin het ontslag werd ingediend. 
 
Toegetreden leden die in strijd handelen met de doelstellingen van de vereniging, kunnen door een eenzijdig 

besluit van de raad van bestuur worden uitgesloten van lidmaatschap. 
 

Artikel 10. 
 
De financiële middelen van de vereniging bestaan uit : 
1° de in art. 9 en 9bis bedoelde middelen; 
2° de vergoedingen voor prestaties geleverd door de vereniging; 
3° de inkomsten van roerende en onroerende goederen die de vereniging in eigendom heeft; 
4° de schenkingen en legaten; 
5° de opbrengst van tegoeden en van de belegging van beschikbare gelden bij banken en kredietinstellingen; 
6° de opbrengst van de vervreemding van roerende en onroerende goederen  voortspruitend uit de in dit artikel 
vermelde inkomsten. 
 
 
TITEL III. - ALGEMENE VERGADERING 
 
Artikel 11. 
 
De algemene vergadering is uitsluitend bevoegd voor de materies die haar in uitvoering van artikel 4 van de 
Wet betreffende de VZW’s van 27 juni 1921, zoals gewijzigd. 
 
Artikel 12. 
 
Elk jaar wordt minstens één gewone algemene vergadering gehouden voor het goedkeuren van de rekening van 
het afgelopen jaar, van de begroting voor het volgend jaar en het activiteitenverslag. 
 
Buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden telkens wanneer de omstandigheden dit vereisen en in 
elk geval wanneer één vijfde van de leden daarom verzoeken. 
 
De algemene vergadering wordt bijeengeroepen door de voorzitter. De oproepingsbrief bevat de agenda en wordt 
minstens 15 kalenderdagen voor de vergadering verzonden. De algemene vergadering behandelt slechts de op 
de agenda vermelde punten. 
 
Artikel 13. 
 
De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de Raad van Bestuur of, bij diens 
afwezigheid, door één van de aanwezige ondervoorzitters. 
 
Artikel 14. 
 
Een lid mag zich op de algemene vergadering met een geschreven volmacht door een ander lid laten 
vertegenwoordigen. Elk lid beschikt over één stem. 
 
 



In algemene regel is de vergadering geldig samengesteld ongeacht het aantal aanwezige leden en haar 
beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen. 
 
Besluiten in verband met de wijziging van de statuten, de uitsluiting van leden of de vrijwillige ontbinding, kunnen 
slechts worden genomen met inachtneming van de voorwaarden bepaald door de artikelen 8, 12 en 20 van de 
wet van 27 juni 1921. 
 
Artikel 15. 
 
Van elke vergadering wordt een verslag opgesteld.  Een uittreksel daarvan wordt geldig ondertekend door de 
voorzitter of door twee bestuurders. 
 
Artikel 16. 
 
De algemene vergadering kan op voorstel van de Raad van Bestuur een huishoudelijk reglement goedkeuren. 
 
 
TITEL IV. - RAAD VAN BESTUUR, DAGELIJKS BESTUUR 
 
Artikel 17. 

De vereniging wordt bestuurd door een Raad van Bestuur van minstens 10 leden en maximum 29 leden, 
benoemd door de algemene vergadering. 
De algemene vergadering zal erover waken dat deze mandaten worden verdeeld tussen politieke mandatarissen 
volgens de resultaten van de laatste gemeenteraadsverkiezingen. (gewijzigd BS 10.12.1998) 
 
Artikel 18. 
 
Alleen de leden van de vereniging kunnen tot lid van de Raad van Bestuur worden benoemd. 
De directeurs van het secretariaat nemen met raadgevende stem deel aan de vergaderingen van de Raad van 
Bestuur. 
 
Artikel 19. 

§1 De bestuurders worden benoemd voor de duur van de lopende gemeentelijke legislatuur. 
§2 Dit mandaat is hernieuwbaar. 
§ 3    Tot aan de hersamenstelling van de Raad van Bestuur, die geschiedt door de algemene vergadering 
uiterlijk in de maand juni die volgt op de gemeenteraadsverkiezingen, behoudt de uittredende Raad van Bestuur 
zijn bevoegdheden (gewijzigd BS 10.12.1998) 
 
Artikel 20. 

De Raad van Bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter en de ondervoorzitters, die elk tot een andere politieke 
partij behoren. 
 
Bij ontstentenis of verhindering van de voorzitter, wordt zijn taak uitgeoefend door één van de aanwezige 
ondervoorzitters (gewijzigd BS 10.12.1998). 
 
Artikel 21. 
 
De Raad vergadert op bijeenroeping door de voorzitter of op vraag van minstens een derde van de bestuurders.  
De oproepingsbrief bevat de agenda. 
 
De Raad vergadert geldig indien ten minste de helft van zijn leden aanwezig is.  De beslissingen worden genomen 
bij gewone meerderheid van stemmen. 
 
Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter beslissend. 
 
Een bestuurder kan zich met een geschreven volmacht door een andere bestuurder laten vertegenwoordigen.  
Niemand mag meer dan één volmacht hebben. 
 
 



Van elke vergadering wordt een verslag opgesteld.  Een uittreksel daarvan wordt geldig ondertekend door de 
voorzitter of door twee bestuurders. 
 
Artikel 22. 
 
De Raad van Bestuur vertegenwoordigt en verbindt geldig de vereniging, zonder bijzondere machtiging van de 
algemene vergadering, in alle gerechtelijke en buitengerechtelijke handelingen, met inbegrip van de daden van 
beschikking en voor alles wat niet tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoort. 
 
De Raad mag in die zin alle roerende en onroerende handelingen stellen. 
 
Artikel 23. 
 
De secretariaten bedoeld in artikel 11, 7° worden bestuurd door de Raad.  De Raad bepaalt de structuur van het 
secretariaat, benoemt en ontslaat het personeel ervan en bepaalt, onverminderd de wettelijke en reglementaire 
bepalingen, het statuut van het personeel. 
 
Artikel 24. 

Het dagelijks bestuur en het bestuur van de secretariaten wordt waargenomen door het Vast Bureau.  De 
voorzitter en de ondervoorzitters maken van ambtswege deel uit van het Vast bureau waarvan de taken worden 
bepaald door het huishoudelijk reglement bedoeld in artikel 27. 
De directie van het secretariaat neemt met raadgevende stem deel aan de vergaderingen van het Vast Bureau. 
(gewijzigd BS 10.12.1998) 
 
Artikel 25. 
 
Voor de goede werking van het secretariaat kan de Raad van Bestuur aan de met het dagelijks bestuur belaste 
directeurs een deel van de hem verleende bevoegdheden delegeren. 
 
Artikel 26. 
 
Al wat door de wet of door deze statuten niet nadrukkelijk voorbehouden wordt aan de algemene vergadering, 
behoort tot de bevoegdheid van de Raad van Bestuur. 
 
Artikel 27. 
 
De Raad van Bestuur legt zijn huishoudelijk reglement vast. 
 
 
TITEL V. - FINANCIEEL BELEID 
 
Artikel 28. 
 
Elk jaar legt de Raad van Bestuur de rekening van het afgelopen jaar en de begroting van het nieuwe dienstjaar 
voor aan de gewone algemene vergadering. 
Het verslag van een erkend en geaggregeerd bedrijfsrevisoraat wordt bijgevoegd. 
 
 
TITEL VI. - ONTBINDING, VEREFFENING 
 
Artikel 29. 
 
Uitgezonderd de gevallen van gerechtelijke ontbinding en van ontbinding van rechtswege kan tot de ontbinding 
slechts worden besloten door de algemene vergadering met inachtneming van de artikelen 20 en volgende van de 
wet van 27 juni 1921 en van de bepalingen van deze statuten. 
 
In geval van vrijwillige ontbinding benoemt de algemene vergadering één of meer vereffenaars en bepaalt hun 
bevoegdheid. 
 
 



 
 
 
Artikel 30. 
 
In geval van ontbinding wordt het netto overblijvend maatschappelijk actief, na vereffening van de schulden en het 
aanzuiveren van de lasten, overgedragen aan een vereniging met een soortgelijk doel, aan te duiden door de 
algemene vergadering. 
 

 
 
 


