Rechtsgrond
OCMW-decreet
Titel VIII

Hoofdstuk I

Hoofdstuk II

Hoofdstuk III

Hoofdstuk IV

Doel

Het uitvoeren van een van
de opdrachten van het
OCMW en/of voor
leidinggevende, staf-, experten managementsfuncties.

De exploitatie van een
ziekenhuis (geheel of
gedeeltelijk) of
ziekenhuisgebonden
activiteiten.

Het vervullen van sociale
doeleinden
(met uitsluiting van de
gehele of gedeeltelijke
exploitatie van een
ziekenhuis of van
ziekenhuisgebonden
activiteiten).

De exploitatie van woonen zorgcentra
(met uitsluiting van de
gehele of gedeeltelijke
exploitatie van een
ziekenhuis of
ziekenhuisgebonden
activiteiten).

Rechtsvorm

Publieke rechtspersoon,
beheerd volgens dezelfde
regelen als het OCMW.

Private rechtspersoon /
vereniging zonder
winstoogmerk.

Private rechtspersoon /
vereniging zonder
winstoogmerk of
vennootschap met
sociaal oogmerk.

Private rechtspersoon /
vereniging zonder
winstoogmerk of
vennootschap met
sociaal oogmerk.

Oprichtingsvoorwaarden

Duidelijke statuten en
doelomschrijving.
Geen beslissingen m.b.t.
individuele toekenning
van steunverlening, noch
federale taken van het
OCMW.

Oprichting van de
vereniging is alleen mogelijk
indien het ziekenhuis dat
uitgebaat wordt door het
OCMW niet meer voldoet
aan de voorwaarden om
erkend te kunnen blijven als
ziekenhuis

Deze rechtsvorm is een bij
decreet of besluit opgelegde
voorwaarde voor de
erkenning, vergunning of
subsidiëring (private
partner is niet noodzakelijk)

Het met redenen omkleed
besluit tot oprichting van
OCMW-raad omvat een
motiveringsnota, een
bestuursplan, een
financieel plan en de
ontwerpstatuten.

of

het bereiken van voldoende
schaalgrootte is een bij
decreet of besluit opgelegde
voorwaarde voor erkenning,

de oprichting is
noodzakelijk om het

of

Vereniging

Hoofdstuk I

Hoofdstuk II

Hoofdstuk III

ziekenhuisaanbod te
optimaliseren of om betere
economische voorwaarden
te realiseren.

vergunning of subsidiëring
waaraan door geen van de
lokale openbare
deelgenoten afzonderlijk
kan worden voldaan

Hoofdstuk IV

of
lidmaatschap maakt het
voor het OCMW mogelijk om
een nieuwe dienst aan te
bieden.
Toetreden tot een
vereniging opgericht door
uitsluitende publieke
rechtspersonen, is mogelijk.
Inbreng van een bestaande
dienst is in dat geval niet
toegestaan.
Deelname aan
vereniging

Zelfde voorwaarden als bij
oprichting.

Zelfde voorwaarden als bij
oprichting.

Zelfde voorwaarden als bij
oprichting.

Zelfde voorwaarden als bij
oprichting.

Partners

Niet noodzakelijk: deze
vereniging kan bestaan uit
één OCMW

Minimum 3 partners
(want is een vzw)

Minstens één of meer
private rechtspersonen die
geen winst nastreven
(Hiervan kan afgeweken

Minstens één of meer
private rechtspersonen die
geen winst nastreven,

worden als de rechtsvorm
een voorwaarde is om
erkend, vergund of
gesubsidieerd te worden),
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Personeel

Hoofdstuk I

Hoofdstuk II

Hoofdstuk III

Hoofdstuk IV

Mogelijke partners: OCMW’s,
gemeenten, andere
openbare besturen, private
rechtspersonen zonder
winstoogmerk, andere
hoofdstuk I-verenigingen.

Mogelijke partners: OCMW’s,
gemeenten, andere
openbare besturen, private
rechtspersonen zonder
winstoogmerk, hoofdstuk Iverenigingen.

Mogelijke partners: OCMW's,
gemeenten, andere
openbare besturen en
hoofdstuk I- verenigingen.

Mogelijke partners: OCMW’s,
gemeenten, andere
openbare besturen,
hoofdstuk I-verenigingen.

Personeel van OCMW kan
worden overgenomen door
de vereniging met behoud
van rechten.

Personeel van OCMW kan
worden overgenomen met
behoud van bezoldiging en
geldelijke anciënniteit.

Personeel van OCMW kan
worden overgenomen met
behoud van bezoldiging en
geldelijke anciënniteit.

Personeel van OCMW kan
worden overgenomen met
behoud van bezoldiging en
geldelijke anciënniteit.

Zelfde rechtspositieregeling
als OCMW.

Statutair personeel kan ook
ter beschikking gesteld
worden.

Statutair personeel kan ook
ter beschikking gesteld
worden.

Statutair personeel kan ook
ter beschikking gesteld
worden.

Afwijkingen zijn mogelijk
voor specifieke diensten,
voor betrekkingen die
onbestaand zijn op
gemeentelijk vlag en voor
personeel van ziekenhuis.
Maximumduur

30 jaar, verlenging is
mogelijk d.m.v.
statutenwijziging mits
instemming van alle
deelgenoten; indien niet dan
is de vereniging van
rechtswege ontbonden.

30 jaar behoudens
voorafgaande verlenging

Vertegenwoordi
ging OCMW

OCMW-raadsleden,
aangewezen volgens de
regels vermeld in art. 60 §3.

OCMW-raadsleden in de
bestuursorganen.

Niet bepaald.

OCMW-raadsleden in de
bestuursorganen.

Afdoende waarborgen
inzake de democratische
controle, de
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Vereniging

Aandeel OCMW
in organen van
de vereniging

Hoofdstuk I

Hoofdstuk II

Hoofdstuk III

Voor beheer van ziekenhuis:
maximum 1/3 van de door
de OCMW-raad aan te
duiden vertegenwoordigers
kunnen deskundigen zijn
die geen raadsleden zijn.

Maximum 1/3de van de
door de OCMW-raad aan
te duiden
vertegenwoordigers kunnen
deskundigen zijn die geen
raadsleden zijn.

Maximum 1/3de van de
door de OCMW-raad aan
te duiden
vertegenwoordigers kunnen
deskundigen zijn die geen
raadsleden zijn.

Stemmenaantal van elke
deelgenoot wordt bepaald
in verhouding tot ieders
inbreng in de
vereniging.

Stemmenaantal van elke
deelgenoot wordt bepaald
in verhouding tot aantal
bedden en/of omzet van
het ingebrachte ziekenhuis
in de vereniging.

Stemmenaantal vrij te
bepalen, wel rekening
houden met ieders inbreng.

Beslissingen aangaande
criteria opnamebeleid en
ligdagprijs alleen geldig
indien twee derde van de
deelgenoten aanwezig is,
waaronder alle OCMW’s.
Deze besluiten worden
genomen met
tweederdemeerderheid van
de uitgebrachte stemmen.

Hoofdstuk II

Hoofdstuk III

Hoofdstuk IV

Minderheidspositie van het
OCMW is mogelijk.
Zorgstrategisch plan moet
steeds worden goedgekeurd
door OCMW in het geval de
vereniging een ziekenhuis
geheel of gedeeltelijk
beheert.

Toezicht

Hoofdstuk I

Hoofdstuk IV

beslissingsmacht en de
vertegenwoordiging moeten
voorzien worden.
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Hoofdstuk I

Hoofdstuk II

Hoofdstuk III

Hoofdstuk IV

Oprichtingsbeslissing

Advies College van
Burgemeester en Schepenen,

Na oprichtingsbesluit
gemotiveerd advies
beheerscomité inwinnen,
met behoud van
bevoegdheden medische
raad.

Goedkeuring door
gemeenteraad van
oprichtingsbesluit OCMWraad en statuten vereniging.

Besluit van de OCMW-raad
met motiveringsnota,
bestuursplan, financieel
plan, ontwerp van statuten.

De machtiging door de
Vlaamse Regering is enkel
vereist als de vereniging
wordt opgericht om een
nieuwe dienst aan te bieden.

Goedkeuring door
gemeenteraad

Enkel goedkeuring
gemeenteraad van het
OCMW-besluit en de
statuten.

Enkel goedkeuring
gemeenteraad van het
OCMW-besluit en de
statuten.

Goedkeuring door
gemeenteraad,
Goedkeuring Vlaamse
Regering van
oprichtingsbesluit OCMWraad en statuten vereniging.

Goedkeuring door
gemeenteraad,
Goedkeuring Vlaamse
Regering van
oprichtingsbesluit OCMWraad en statuten vereniging.
.

Deelname aan
vereniging

Enkel goedkeuring
gemeenteraad van het
OCMW-besluit en de
statuten.

Enkel goedkeuring
gemeenteraad van het
OCMW-besluit en de
statuten.

Andere
beslissingen

Goedkeuring gemeenteraad
en goedkeuring Vlaamse
Regering van:

De toetreding of het
uitsluiten van deelgenoten,
een statutenwijziging, een
verlenging van de duur van
de vereniging of de
vrijwillige ontbinding,

-

Wijziging statuten
Vrijwillige ontbinding

-

Toelaten
privaatrechtelijke
rechtspersonen als

Goedkeuring Vlaamse
Regering van
oprichtingsbesluit OCMWraad en statuten.

is alleen mogelijk mits alle
deelgenoten daarmee
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Hoofdstuk I

deelgenoot.

Hoofdstuk II

Hoofdstuk III

Hoofdstuk IV

Idem

Idem

Idem

Beslissingen NIET
onderworpen aan algemeen
administratief toezicht

Beslissingen NIET
onderworpen aan algemeen
administratief toezicht.

Beslissingen NIET
onderworpen aan algemeen
administratief toezicht.

vooraf instemmen.
Elke beslissing van een
OCMW mbt. de wijziging van
de statuten, de vrijwillige
ontbinding, het toetreden of
uitsluiten van leden en de
verlenging van de duur van
de vereniging, is
onderworpen aan de
goedkeuring van de
gemeenteraad en de
Vlaamse Regering

Termijnen

Voor goedkeuring door
gemeenteraad: 40 dagen
Voor goedkeuring door de
Vlaamse Regering: 100
dagen
Goedkeuring van
rechtswege bij
termijnoverschrijding.

Algemeen
administratief
toezicht op

Beslissingen van de OCMWvereniging blijven
onderworpen aan het

beslissingen van
de OCMWvereniging

algemeen administratief
toezicht volgens dezelfde
regels als OCMW's.
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Hoofdstuk I

Hoofdstuk II

Hoofdstuk III

Hoofdstuk IV

Opmaak van dit document: 14/07/2016
Het Team Verzelfstandiging en Samenwerking is te bereiken via binnenland-juridisch@vlaanderen.be
Dossiers inzenden voor toezicht kan via volgend adres:
Agentschap Binnenlands Bestuur
t.a.v. Team Verzelfstandiging en Samenwerking
Boudewijnlaan 30, bus 70
1000 BRUSSEL
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