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TEN GELEIDE
Bij toepassing van artikel 41 van de Grondwet worden de bevoegdheden die de gemeenten
uitoefenen, georganiseerd door de gemeenteraden, volgens de beginselen die de Grondwet
vaststelt. Die bepaling omsluit meteen een belangrijk rechtsbeginsel: de gemeenteraden en hun
uitvoerende colleges van burgemeester en schepenen vormen de basis van de lokale instellingen en
organisatie. Dat maakt de kern uit van de democratie: op basis van artikel 162 van de Grondwet
worden de leden van de gemeenteraden rechtstreeks verkozen en gebeurt de regeling van de
gemeentelijke instellingen bij decreet.
Het Gemeentedecreet bevat de basisregels die de gemeentelijke organisatie beheersen. Daarnaast
organiseert het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking (DIS) de wijze
waarop twee of meer gemeenten samenwerkingsverbanden kunnen vormen, al dan niet met
rechtspersoonlijkheid. Binnen de grenzen van het DIS kunnen ook andere rechtspersonen daaraan
deelnemen.
Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden zijn in essentie verlengstukken van het lokaal bestuur,
die ontstaan op basis van een beslissing van de gemeenteraad, wanneer twee of meer gemeenten
van oordeel zijn dat zij welbepaalde bevoegdheden beter samen kunnen uitoefenen in een
georganiseerd samenwerkingsverband. Het DIS bepaalt de randvoorwaarden en regelt de wijze
waarop intergemeentelijke samenwerkingsverbanden de bevoegdheden uitoefenen die de
gemeenteraden hun toekennen.
Het DIS onderscheidt vier vormen van intergemeentelijke samenwerkingsverbanden:

-

De interlokale vereniging (IV)
De projectvereniging (PV)
De dienstverlenende vereniging (DV)
De opdrachthoudende vereniging (OV)

Naast deze vier vormen kunnen gemeenten ook onderling samenwerken over de gewest- en de
staatsgrenzen heen. Die samenwerking gebeurt met toepassing van andere regelgeving. Andere
regelgeving ligt in een aantal gevallen ook aan de basis van samenwerkingsverbanden die niet in het
DIS zijn geregeld. Zo blijkt uit de regioscreening dat nauwelijks 15 % van de bestaande
intergemeentelijke samenwerkingsverbanden één van de vier vormen van het DIS betreft.
Het DIS is intussen meer dan 12 jaar oud en de vraag rijst of het decreet nog voldoet aan de
maatschappelijke evoluties. Vanuit het werkveld rijzen geregeld vragen en bekommernissen die
aanleiding kunnen geven tot aanpassing van het juridisch kader waarbinnen de intergemeentelijke
samenwerkingsverbanden functioneren. Daarnaast rijst de vraag of de dagelijkse praktijk nog
voldoende aansluit op de doelstellingen die werden beoogd bij het tot stand komen van het decreet,
namelijk: een verlengstuk zijn van de gemeenten, waarop de democratisch verkozen raadsleden van
de deelnemende gemeenten een voldoende greep of controle behouden.
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Het Witboek Interne Staatshervorming dat de Vlaamse Regering op 8 april 2011 goedkeurde, legt
alvast een aantal aandachtspunten bloot. Tussen de rechtstreeks verkozen overheden zijn erg veel
(te veel?) tussenstructuren ontstaan, op initiatief van elk van de bestuursniveaus, en waarvan de
geografische afbakeningen onderling niet op elkaar zijn afgestemd. Wat de intergemeentelijke
samenwerkingsverbanden betreft, heeft het DIS zelf deze toename in de hand gewerkt. Zo gingen
intercommunales die zowel afvalbeheer als streekontwikkeling als activiteiten hadden over tot een
opsplitsing hiervan in twee aparte rechtspersonen ten gevolge van het DIS.
Het Witboek signaleert daarnaast organisatorische knelpunten op het vlak van de democratische
controle door de rechtstreeks verkozen gemeenteraden, de rapportering naar de raadsleden en hun
betrokkenheid, in het bijzonder wanneer zij niet tot de meerderheid behoren. Tot slot wijst het
Witboek op de problematiek van de transparantie. Lokale besturen stappen in steeds nieuwe, ook
vaak geografisch van elkaar verschillende samenwerkingsverbanden. Het blijkt voor de verkozen
raadsleden, maar ook voor de gemeentelijke bestuurders, moeilijk om een goed overzicht te
behouden van de samenwerkingsverbanden waarin hun gemeente actief is.
Met het decreet van 18 januari 2013 tot wijziging van het DIS heeft de decreetgever, in uitvoering
van het Witboek Interne Staatshervorming, alvast gezorgd voor een eerste antwoord op deze
kritieken. Er werden regelingen ingeschreven om de gemeenteraden dichter bij het beleid van de
samenwerkingsverbanden te betrekken en om de rapporteringsmogelijkheden te verbeteren.
Daarnaast komen er ook vanuit het lokale en het intergemeentelijke werkveld zelf vragen om
sommige bepalingen uit het DIS aan een onderzoek te onderwerpen of aan te passen.
Zoals reeds aangekondigd in zijn beleidsnota, gaf Vlaams minister van Bestuurszaken, Binnenlands
Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand, Geert Bourgeois aan een werkgroep met
vertegenwoordigers van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten en van het Agentschap
voor Binnenlands Bestuur, de opdracht om het DIS te evalueren. Deze werkgroep pleegde in de
periode van september 2013 tot en met januari 2014 overleg over de knelpunten en aandachtspunten met betrekking tot het decretaal kader voor de intergemeentelijke samenwerking. Leden van
het kabinet van de minister woonden de vergaderingen als waarnemer bij.
De werkgroep bestond uit de volgende leden:

 Guido Decoster, administrateur-generaal (ABB) – voorzitter


Jan Leroy, directeur Bestuur (VVSG)

 Christof Delatter, stafmedewerker Afvalbeleid (VVSG)


Karen Alderweireldt, coördinator Vlinter (VVSG)

 Jo Craeghs, afdelingshoofd Regelgeving en Werking (ABB)



Johan Ide, afdelingshoofd Financiën en Personeel (ABB)
Luc Vandekerkhof, adviseur (ABB) – secretaris

 Marc Verhulst, adjunct van de directeur (ABB)



Bart Wouters, adjunct van de directeur (ABB)
Nico De Vulder, adjunct van de directeur (ABB)
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Waarnemers van het kabinet van minister Geert Bourgeois:




Jeroen Windey, adjunct-kabinetschef (kabinet G. Bourgeois)
Renate Hufkens, raadgever (kabinet G. Bourgeois)
Wim Vandenhaute, raadgever (kabinet G. Bourgeois)

Het voorliggend rapport bevat de resultaten van de besprekingen in de werkgroep. Het wordt
gepresenteerd als een aanbeveling van de werkgroep aan de minister van Binnenlands Bestuur en
vervolgens ook aan de Vlaamse Regering, zodat het kan bijdragen tot het debat en een latere
besluitvorming. De leden van de werkgroep binden de organisatie waartoe zij behoren niet. Deze
organisaties kregen nog geen inzage in de adviestekst, waardoor het draagvlak niet kon afgetoetst
worden bij de leden. Maar natuurlijk spreken zij vanuit hun ervaring met de organisatie en de
werking van de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden.
Het rapport is opgebouwd in vijf hoofdstukken:
Het eerste hoofdstuk handelt over de verschillende organisatievormen die de intergemeentelijke
samenwerking kan aannemen. Het tweede hoofdstuk is gewijd aan de deelnemers van dergelijke
samenwerkingsverbanden. In het derde hoofdstuk wordt stilgestaan bij de vraagstukken die verband
houden met de transparantie en het democratisch gehalte van de samenwerkingsvormen. Het vierde
hoofdstuk handelt over het personeel van de samenwerkingsverbanden. Tot slot wordt in een vijfde
hoofdstuk de problematiek in verband met toetreding en uittreding van de deelnemers besproken.
De werkgroep sluit elk hoofdstuk af met conclusies en aanbevelingen voor het beleid.
Ik wens de deelnemers te danken voor hun open en constructieve bijdrage tot dit rapport.

Guido Decoster
Voorzitter van de werkgroep
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HOOFDSTUK 1. De organisatievormen
In dit hoofdstuk staan we stil bij de verschillende organisatievormen waarvan de gemeenten gebruik
kunnen maken om met elkaar samen te werken binnen het Vlaamse Gewest of over de gewest(gewestgrensoverschrijdende samenwerking) of staatsgrenzen (staatsgrensoverschrijdende
samenwerking) heen. Eerst wordt kort een omschrijving gegeven van iedere organisatievorm.
Vervolgens resumeren wij de besprekingen in de werkgroep en formuleren wij een aantal
aanbevelingen.

A. Omschrijving
Het DIS maakt intergemeentelijke samenwerking mogelijk op basis van de volgende rechtsvormen:
a) De interlokale vereniging
De interlokale vereniging is een samenwerkingsvorm tussen twee of meer gemeenten, eventueel
aangevuld met andere rechtspersonen van publiek – en privaat recht zonder rechtspersoonlijkheid
en zonder beheersoverdracht. Een overeenkomst tussen de partners, die tezelfdertijd de statuten
omvat, vormt de basis. De interlokale vereniging moet vooral instaan voor de realisatie van in
omvang beperkte projecten van gemeentelijk belang. Bij benadering zijn er 150 interlokale
verenigingen actief. Zij richten zich onder meer op sport, onderwijs, bibliotheken, rioolinfrastructuur,
drugspreventie, welzijn, toerisme en personeel.
b) De projectvereniging
De projectvereniging is een samenwerkingsvorm met rechtspersoonlijkheid, maar met een
eenvoudige structuur. Ook in deze juridische vorm is er geen beheersoverdracht. Naast twee of meer
gemeenten kunnen ook provincies, autonome gemeentebedrijven, OCMW’s, OCMW-verenigingen
(voor zover die uitsluitend uit openbare rechtspersonen bestaan), en andere samenwerkingsverbanden die zijn opgericht op basis van het DIS, deelnemen aan een projectvereniging. De statuten
bepalen de werking. Zij worden goedgekeurd door de partners. Projectverenigingen zijn bedoeld
voor kleinschalige projecten, maar zij kunnen wel optreden als afzonderlijke rechtspersoon, met alle
gevolgen die daaraan verbonden zijn. Zij kunnen bijvoorbeeld beschikken over eigen personeel. Uit
de voorbereidende werkzaamheden bij het DIS blijkt dat met de project-vereniging werd beoogd de
inflatie van het groot aantal gemeentelijke vzw’s tegen te gaan en tevens een beter geschikte
publiekrechtelijke formule aan te bieden voor de zogenaamde intergemeentelijke vzw’s. Er zijn iets
meer dan 50 projectverenigingen actief in domeinen zoals erfgoed, toerisme en cultuur.
c) De dienstverlenende vereniging (DV) en de opdrachthoudende vereniging (OV)
De dienstverlenende vereniging is een samenwerkingsvorm met rechtspersoonlijkheid, maar zonder
beheersoverdracht, die functioneert op basis van door alle partners goedgekeurde statuten. De
dienstverlenende vereniging heeft tot doel een duidelijk omschreven ondersteunende dienst te
verlenen aan de aangesloten gemeenten. Volgens de database van de regioscreening zijn er
momenteel 28 dienstverlenende verenigingen actief.

5

De opdrachthoudende vereniging is een samenwerkingsvorm met rechtspersoonlijkheid, gekenmerkt
door een beheersoverdracht vanuit de deelnemende gemeenten, die statutair vastgelegd is.
Beheersoverdracht houdt in dat de gemeenten afstand doen van het recht om zelfstandig of samen
met derden dezelfde opdrachten uit te voeren waarvan zij de realisatie op grond van hun eigen
beslissingen toevertrouwd hebben aan het samenwerkingsverband (cfr. artikel 12 DIS). Volgens de
database regioscreening zijn er momenteel 62 opdrachthoudende verenigingen werkzaam. De
mogelijke deelnemers aan een DV of OV zijn dezelfde als aan een projectverenigingen.
De DV en de OV zijn twee afzonderlijke rechtsfiguren die in de plaats kwamen van de NV en de CVBA
uit de wet van 22 december 1986 betreffende de intercommunales. Het bepalende onderscheid
tussen deze beide rechtsvormen heeft betrekking op hun al dan niet dienstverlenend karakter (DV)
en op het feit of er al dan niet werd overgegaan tot beheersoverdracht naar het IGS (OV). Dit
onderscheid heeft ertoe geleid dat samenwerkingsvormen die in een aantal sectoren voorheen
binnen één en dezelfde rechtspersoon werden gevoerd, gescheiden werden ingeval zij ook taken
uitvoerden met beheersoverdracht. Het typevoorbeeld hiervan zijn de intercommunales voor
streekontwikkeling die ook belast werden met taken op het vlak van afvalbeheer. De afvalinzameling
of het beheer van het containerpark werd dan in een afzonderlijke OV ondergebracht. Deze
scheiding heeft natuurlijk ook geleid tot het ontstaan van een groter aantal samenwerkingsverbanden.
d) De gewestgrensoverschrijdende intergemeentelijke samenwerking
Het Vlaams Gewest is niet bevoegd om eenzijdig de gewestgrensoverschrijdende intergemeentelijke
samenwerking van Vlaamse gemeenten met gemeenten uit het Waalse of het Brusselse gewest te
regelen. In uitvoering van artikel 92 van de Bijzondere Wet tot Hervorming van de Instellingen kan
dat enkel op basis van een samenwerkingsakkoord tussen de drie gewesten. De gewestgrensoverschrijdende intergemeentelijke samenwerkingsverbanden blijven zodoende momenteel onderhevig
aan de wet van 22 december 1986 betreffende de intercommunales. Dat zorgt voor een
verschillende juridische context, zowel op het vlak van de organisatie en de werking van deze
samenwerkingsverbanden als voor de uitoefening van het bestuurlijk toezicht.
De gewestgrensoverschrijdende IGS met een of meerdere Vlaamse gemeenten als partner zijn:
Brulabo: laboratorium voor scheikunde en bacteriologie
-

Gaselwest: distributienetbeheerder

-

IBE: financieringsintercommunale

-

IBG: financieringsintercommunale

-

Intermosane: distributienetbeheerder

-

PBE: distributienetbeheerder

-

Sibelgas: distributienetbeheerder

-

Vivaqua: waterbedrijf
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-

Inter-Regies: koepelvereniging van zuivere openbare energie en kabeldistributiesector

-

TMVW: integraal waterbedrijf

-

TECTEO: distributienetbeheerder

Een ontwerp van samenwerkingsakkoord tussen de drie gewesten is in voorbereiding. Op 28
november 2013 werd een principieel akkoord bereikt. De decretale instemmingsprocedure is
opgestart.
e)

Internationale intergemeentelijke samenwerking

Artikel 4 DIS bepaalt dat gemeenten en de door hen krachtens dit decreet gevormde samenwerkingsverbanden overeenkomstig de ter zake geldende conventies en internationale overeenkomsten
kunnen deelnemen in rechtspersonen van publiek recht die ingevolge deze deelneming de
staatsgrenzen overschrijden, ongeacht het rechtsstelsel waaraan deze rechtspersonen onderworpen
zijn.
Zowel met Nederland als met Frankrijk werden overeenkomsten afgesloten inzake grensoverschrijdende samenwerking tussen territoriale samenwerkingsverbanden en autoriteiten. Het werd
eveneens mogelijk dat buitenlandse partners participeren in Vlaamse intergemeentelijke samenwerkingsverbanden. Daarnaast zijn ook de Conventie van Madrid en de aanvullende protocollen van
belang. In de statuten moet bepaald worden op welke wijze het toezicht in de betrokken landen
concreet toegepast wordt. Dat wordt in onderling overleg tussen de Vlaamse regering en de andere
betrokken overheden bepaald. De Vlaamse regering moet deze formeel goedkeuren. De EU maakte
het mogelijk om Europese Groeperingen voor Territoriale Samenwerking op te richten. Het gaat hier
enkel over publiekrechtelijke rechtspersonen.
Een gezamenlijke lezing van de artikelen 4 en 78 DIS leidt tot de conclusie dat participatie in
buitenlandse privaatrechtelijke rechtspersonen uitgesloten is. In Vlaamse IGS-verbanden kunnen als
buitenlandse partners enkel publiekrechtelijke rechtspersonen participeren. Op grond van artikel 4
DIS, tweede lid was deelneming van buitenlandse rechtspersonen van zowel publiek als van privaat
recht in een Vlaams intergemeentelijk samenwerkingsverband mogelijk, voor zover zij daartoe door
hun eigen recht gemachtigd waren. Onrechtstreeks was dit problematisch in die zin dat een
gelijkaardige deelneming intern uitgesloten is, omdat privaatrechtelijke rechtspersonen naar Belgisch
recht niet meer kunnen toetreden tot Vlaamse samenwerkingsverbanden onderworpen aan het DIS.
Het stelsel werd gehandhaafd om de grensoverschrijdende samenwerking tussen lokale overheden
in Zuid-West-Vlaanderen en vergelijkbare structuren in Frankrijk, een rechtsgrond te bezorgen.
Sommige van die structuren in Frankrijk hebben een privaatrechtelijk karakter.
In zijn arrest nr. 65/2003 van 14 mei 2003 heeft het Grondwettelijk Hof de stelling van het
discriminatoir karakter onderschreven en als gevolg daarvan artikel 4, tweede lid van het decreet,
vernietigd. Op het terrein stelde zich dienaangaande geen probleem omdat er nog geen gemengde
grensoverschrijdende samenwerkingsverbanden waren opgericht.
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Op het vlak van de grensoverschrijdende intergemeentelijke samenwerking is er momenteel
evenmin een probleem. De nodige internationale overeenkomsten werden afgesloten.

B. Conclusies van de werkgroep
1. Onderscheid DV en OV en toepassing van de wetgeving op de overheidsopdrachten
De werkgroep stelt vast dat gemeenten zich voornamelijk in de zogenaamde harde sectoren
organiseren in Opdrachthoudende Verenigingen (OV) (water, energie, afval …) terwijl de
zogenaamde zachte sectoren (cultuur, welzijn, …) eerder aanwezig zijn in de drie overige vormen.
Dat neemt niet weg dat er ook in de zachte sectoren redenen kunnen zijn voor een
beheersoverdracht.
In een aantal kringen rijst de vraag of het al dan niet aangewezen is het onderscheid tussen de
opdrachthoudende en de dienstverlenende vereniging te behouden. De werkgroep stelt in dit
verband vast dat dit onderscheid op het werkveld zelf over het algemeen als positief wordt
beoordeeld, omdat het duidelijk de verschillende aard van de activiteiten aangeeft. Men stelt dat de
beheersoverdracht aan de OV een grotere slagkracht geeft en haar toelaat om op een uniforme
manier complexere taken te volbrengen.
Toch stelt de werkgroep ook vast dat sommigen het onderscheid tussen beide rechtsvormen in vraag
stellen. In de dagelijkse praktijk blijkt dat sommige OV’s naast de activiteiten waarvoor een
beheersoverdracht werd gedaan, ook vrij af te nemen diensten aanbieden. Daarnaast zijn er OV’s
waarvan niet alle aangesloten gemeenten tot een beheersoverdracht hebben beslist. De werkgroep
stelt vast dat dit vandaag in de praktijk niet tot noemenswaardige problemen leidt.
De werkgroep meent evenwel dat de vraag naar de juridische consequenties van het werken met een
“keuzepakket” (gemeente kiest ten aanzien van welke activiteiten er een beheersoverdracht wordt
gedaan) in een OV verder onderzoek verdient alvorens hierover een definitief standpunt in te
nemen. Zij stelt zich de vraag in hoeverre de combinatie van het leveren van vrij af te nemen
diensten met diensten waarvoor tot een beheersoverdracht werd beslist, de in house-exceptie
(uitzonderingsgrond voor de toepassing van de regelgeving op de overheidsopdrachten op basis van
inbesteding), die geldt voor opdrachthoudende verenigingen, in het gedrang kan brengen.
Ingevolge de beheersoverdracht is de wetgeving op de overheidsopdrachten inderdaad niet van
toepassing in de relatie van de deelnemende besturen tot de OV. In beginsel geldt deze faciliteit niet
voor de verhouding van de gemeenten tot de DV, behalve indien men zich met succes kan beroepen
op de in-house exceptie.
Mochten de activiteiten van de DV en de OV samen in één rechtspersoon uitgevoerd worden dan valt
niet uit te sluiten dat dit ertoe leidt dat de wetgeving op de overheidsopdrachten toegepast moet
worden in de relatie van de deelnemende gemeenten tot de DV of de OV.
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Aanbeveling:
Het onderscheid tussen de DV en de OV behouden. De juridische gevolgen van een
eventuele opheffing van het onderscheid moeten alleszins grondig onderzocht worden.
Het aanbieden van een keuzepakket aan vrij af te nemen diensten, gecombineerd met
dienstverlening waarvoor tot een beheersoverdracht werd beslist, wordt niet verboden
door het DIS. Toch verdient het aanbeveling om de juridische consequentie daarvan, meer
bepaald ten aanzien van de in house-exceptie, nader te onderzoeken.

2. In house
Wat betreft in house verwijst de werkgroep naar de aangenomen tekst in de plenaire vergadering
van het Europees parlement van 15 januari 2014 (Tekst P7_TA-PROV(2014)0025 – Aangenomen
teksten van de vergadering van het Europees Parlement van 15 januari 2014, deel 2).
Deze tekst geeft aan in welke gevallen de aanbestedingsregels niet van toepassing zijn op binnen de
openbare sector gesloten overeenkomsten. De beginselen die in de desbetreffende rechtspraak van
het Hof van Justitie van de Europese Unie worden beschreven, zijn hierin richtinggevend.
Het feit dat beide partijen in een overeenkomst zelf overheidsdiensten zijn, sluit op zich de
toepassing van de aanbestedingsregels niet uit. De toepassing van de aanbestedingsregels mag
echter niet ten koste gaan van de vrijheid van overheidsdiensten om hun taken van algemeen belang
te vervullen met gebruikmaking van hun eigen middelen, waaronder de mogelijkheid samen te
werken met andere overheidsdiensten. Er moet voor worden gezorgd dat vrijgestelde samenwerking
tussen overheidsdiensten niet leidt tot vervalsing van de mededinging ten opzichte van de
particuliere ondernemers in die zin dat een particuliere dienstverlener bevoordeeld wordt ten
opzichte van zijn concurrenten.
Overheidsopdrachten die worden gegund aan gecontroleerde rechtspersonen, zijn niet aan de bij
onderhavige richtlijn vastgestelde procedures onderworpen indien de aanbestedende dienst over die
rechtspersoon toezicht uitoefent zoals op zijn eigen diensten, mits de activiteit van de
gecontroleerde rechtspersoon voor ten minste 80% bestaat uit het uitvoeren van taken die hem zijn
opgedragen door de controle uitoefenende aanbestedende dienst of door andere rechtspersonen
waarover die aanbestedende dienst controle uitoefent, ongeacht de begunstigde van de uitvoering
van de opdracht.

9

Deze uitzondering geldt niet voor situaties waarin sprake is van directe participatie door een
particuliere ondernemer in het kapitaal van de gecontroleerde rechtspersoon. Bij het gunnen van
een overheidsopdracht zonder mededingingsprocedure zou de particuliere ondernemer met een
deelname in het kapitaal van de gecontroleerde rechtspersoon dan namelijk onrechtmatig voordeel
verkrijgen ten opzichte van zijn concurrenten. Gelet op de specifieke kenmerken van
overheidsorganen met verplicht lidmaatschap, zoals organisaties die belast zijn met het beheer of de
uitvoering van bepaalde openbare diensten, is het bovenstaande niet van toepassing in gevallen
waarin de deelname van bepaalde particuliere ondernemingen in het kapitaal van de gecontroleerde
rechtspersoon verplicht is gesteld krachtens nationale wet- en regelgeving die in overeenstemming is
met de verdragen, mits die deelneming geen controle of blokkerende macht oplevert en geen
beslissende invloed uitoefent op de besluiten van de gecontroleerde rechtspersoon. Voorts moet
worden verduidelijkt dat alleen de directe participatie van particuliere ondernemingen in het kapitaal
van de gecontroleerde rechtspersoon het beslissende element is. Wanneer derhalve sprake is van
participatie door particuliere ondernemers in het kapitaal van de controlerende aanbestedende
dienst(en), betekent dit niet dat geen overheidsopdrachten kunnen worden gegund aan de
gecontroleerde rechtspersoon zonder toepassing van de procedures van deze richtlijn, aangezien die
participaties de concurrentie tussen particuliere ondernemingen niet negatief beïnvloeden.
Ook moet worden verduidelijkt dat aanbestedende diensten zoals publiekrechtelijke instellingen,
waar sprake kan zijn van participatie van privaat kapitaal, zich moeten kunnen beroepen op de
uitzondering wegens horizontale samenwerking. Indien aan alle overige voorwaarden inzake
horizontale samenwerking is voldaan, moet die uitzondering bijgevolg ook gelden voor de
aanbestedende diensten waarbij de opdracht uitsluitend tussen aanbestedende diensten wordt
gegund.
Aanbestedende diensten moeten kunnen besluiten hun taken van algemeen belang gezamenlijk in
een samenwerkingsverband te verrichten, zonder dat een bepaalde rechtsvorm moet worden
gekozen. Deze samenwerking zou betrekking kunnen hebben op alle soorten activiteiten die verband
houden met het verrichten van hun diensten en met hun verantwoordelijkheden in het algemeen
belang, zoals taken die territoriale lichamen verplicht of vrijwillig op zich nemen of diensten
waarvoor, krachtens publiek recht, specifieke instanties bevoegd zijn. De diensten die door de
verschillende deelnemende instanties worden verleend hoeven niet noodzakelijkerwijs identiek te
zijn; zij kunnen ook complementair zijn.
Opdrachten met het oog op het gezamenlijk verrichten van openbare diensten moeten niet
onderworpen zijn aan de voorschriften van onderhavige richtlijn, mits zij uitsluitend tussen
aanbestedende diensten zijn gegund en deze samenwerking uitsluitend uit overwegingen van
algemeen belang plaatsvindt, zodat geen enkele particuliere onderneming bevoordeeld wordt ten
opzichte van haar concurrenten.
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Om aan deze voorwaarden te voldoen, moet de samenwerking gebaseerd zijn op een
samenwerkingsmodel. Bij deze samenwerking is niet vereist is dat alle deelnemende diensten de
nakoming van de voornaamste contractuele verplichtingen op zich nemen, zolang er sprake is van
verbintenissen om in een samenwerkingsverband bij te dragen tot het verrichten van de openbare
dienst in kwestie. Bovendien moet de samenwerking, met inbegrip van eventuele financiële
overdrachten tussen de deelnemende aanbestedende diensten, uitsluitend uit overwegingen van
algemeen belang plaatsvinden.
Er zijn gevallen waarin een juridische entiteit volgens de toepasselijke bepalingen van het nationaal
recht optreedt als instrument of technische dienst voor bepaalde aanbestedende diensten, en
verplicht is de instructies van deze aanbestedende diensten uit te voeren, en geen invloed heeft op
de vergoeding van zijn prestatie. Gelet op haar niet-contractuele karakter moet een dergelijke louter
administratiefrechtelijke rechtsverhouding niet onder de werkingssfeer van de procedures inzake
overheidsopdrachten vallen.
Ook de exclusiviteit en het kostendelend verlengstuk zijn een grond voor de in house-exceptie. We
spreken over exclusiviteit in het geval van “overheidsopdrachten voor dienstverlening die worden
gegund aan een instantie die zelf een aanbestedende overheid is, of aan een vereniging van
aanbestedende overheden, op basis van een alleenrecht dat ze krachtens bekendgemaakte
wettelijke, reglementaire of administratieve bepalingen genieten en dat verenigbaar is met het E.G. Verdrag”.
Ten gevolge van het aannemen van de hogervermelde Europese richtlijn doet de werkgroep het
voorstel om de voorwaarden inzake in house op te nemen in het DIS. Intergemeentelijke
verenigingen uit het DIS, die voor hun werking voldoen aan de voorwaarden gesteld door Europa,
werken via het in house principe. Het volledige decreet moet getoetst worden op de in house criteria
zoals geschetst door de richtlijn.
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Aanbeveling:
De werkgroep stelt dan ook voor onderstaande tekst op te nemen in het decreet zodra de Europese
richtlijn hierover een feit is:
Overheidsopdrachten tussen entiteiten in de overheidssector
1.

Een overheidsopdracht die door een aanbestedende dienst aan een andere privaat- of
publiekrechtelijke rechtspersoon wordt gegund, valt buiten het toepassingsgebied van deze richtlijn
indien aan elk van de volgende voorwaarden is voldaan:
a) de aanbestedende dienst oefent op die rechtspersoon toezicht uit zoals op zijn eigen
diensten;
b) meer dan 80% van de activiteiten van de gecontroleerde rechtspersoon wordt uitgeoefend
in de vorm van taken die hem zijn toegewezen door de controlerende aanbestedende dienst
of door andere, door diezelfde aanbestedende dienst gecontroleerde rechtspersonen;
c) er is geen directe participatie van privékapitaal in de gecontroleerde rechtspersoon, met
uitzondering van geen controle of blokkerende macht opleverende vormen van participatie
van privékapitaal, vereist krachtens de nationale regelgeving, in overeenstemming met de
verdragen, die geen beslissende invloed uitoefenen op de gecontroleerde rechtspersoon.
Een aanbestedende dienst wordt geacht op een rechtspersoon toezicht zoals op zijn eigen diensten uit
te oefenen in de zin van de eerste alinea, onder a), indien hij zowel op strategische doelstellingen als
op belangrijke beslissingen van de gecontroleerde rechtspersoon een beslissende invloed uitoefent.
Dit toezicht kan ook worden uitgeoefend door een andere rechtspersoon, die zelf op dezelfde wijze
door de aanbestedende dienst wordt gecontroleerd.

2.

Het eerste lid is eveneens van toepassing wanneer een gecontroleerde rechtspersoon die een
aanbestedende dienst is, een opdracht gunt aan zijn aanbestedende dienst of aan een andere
rechtspersoon die door dezelfde aanbestedende dienst wordt gecontroleerd, mits er geen directe
participatie van privékapitaal is in de rechtspersoon aan wie de overheidsopdracht wordt gegund, met
uitzondering van geen controle of blokkerende macht opleverende vormen van participatie van
privékapitaal, vereist krachtens de nationale wet- en regelgeving, in overeenstemming met de
Verdragen, die geen beslissende invloed uitoefenen op de gecontroleerde rechtspersoon.

3. Een aanbestedende dienst die op een privaat- of publiekrechtelijke rechtspersoon geen controle
uitoefent in de zin van het eerste lid, kan niettemin zonder deze richtlijn toe te passen een
overheidsopdracht gunnen aan die rechtspersoon, indien aan elk van de volgende voorwaarden is
voldaan:
a) de aanbestedende dienst oefent samen met andere aanbestedende diensten op die
rechtspersoon toezicht uit zoals op hun eigen diensten;
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b) meer dan 80% van de activiteiten van die rechtspersoon behelst de uitvoering van taken die
haar zijn toegewezen door de controlerende aanbestedende diensten of door andere, door
diezelfde aanbestedende diensten gecontroleerde rechtspersonen;
c) er is geen directe participatie van privékapitaal in de gecontroleerde rechtspersoon, met
uitzondering van geen controle of blokkerende macht opleverende vormen van participatie
van privékapitaal, vereist krachtens de nationale wet- en regelgeving, in overeenstemming
met de verdragen, die geen beslissende invloed uitoefenen op de gecontroleerde
rechtspersoon.
Voor de toepassing van punt a) van de eerste alinea oefenen de aanbestedende diensten
gezamenlijke toezicht uit over een rechtspersoon indien aan elk van de volgende voorwaarden is
voldaan:

4.

i.

de besluitvormingsorganen van de gecontroleerde rechtspersoon zijn samengesteld uit
vertegenwoordigers van alle deelnemende aanbestedende diensten; individuele
vertegenwoordigers kunnen verscheidene of alle deelnemende aanbestedende diensten
vertegenwoordigen;

ii.

deze aanbestedende diensten zijn in staat gezamenlijk beslissende invloed uit te oefenen op
de strategische doelstellingen en belangrijke beslissingen van de gecontroleerde
rechtspersoon;

iii.

de gecontroleerde rechtspersoon streeft geen belangen na die in strijd zijn met de belangen
van de controlerende aanbestedende diensten;

Een opdracht die uitsluitend tussen twee of meer aanbestedende diensten wordt gegund valt buiten
het toepassingsgebied van deze richtlijn wanneer aan elk van de volgende cumulatieve voorwaarden is
voldaan:
a) de opdracht voorziet in of geeft uitvoering aan samenwerking tussen de deelnemende
aanbestedende diensten om te bewerkstelligen dat de openbare diensten die zij moeten
uitvoeren, worden verleend met het oog op de verwezenlijking van hun gemeenschappelijke
doelstellingen;
b) de invulling van die samenwerking berust uitsluitend op overwegingen in verband met het
openbaar belang;
c) de deelnemende aanbestedende diensten nemen op de open markt niet meer dan 20% van
de onder die samenwerking vallende activiteiten voor hun rekening;
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3. Ondertekening van de oprichtingsakte
Artikel 30 DIS bepaalt dat de oprichting van een OV of DV geschiedt bij akte, verleden voor de
burgemeester van de gemeente waar de zetel gevestigd is. De memorie van toelichting stelt dat de
akte pas authenticiteit heeft verworven wanneer deze ondertekend is door de burgemeesters en de
secretarissen van alle deelnemende gemeenten. Een burgemeester die afwezig is op de dag van de
oprichting kan zijn handtekening later toevoegen aan de oprichtingsakte. Het is aan te bevelen om
deze vereiste te vermelden in de tekst van het DIS.

4. Regionale en functionele bestuurscomités.
Artikel 55 DIS:
“In opdrachthoudende verenigingen die overeenkomstig artikel 4.1.1 van het Energiedecreet werden
aangewezen als distributienetbeheerder kunnen regionale bestuurscomités met beslissingsbevoegdheid worden opgericht indien de geografische spreiding dit verantwoordt, indien er geen
directiecomité of regionale adviescomités worden opgericht en indien dit netto leidt tot een
vermindering van het totale aantal bestuursleden in de verschillende organen van het intergemeentelijk samenwerkingsverband. Aan de regionale bestuurscomités kunnen statutair bepaalde
bevoegdheden worden toevertrouwd die enkel van belang zijn voor die geografische regio. Daarnaast
kan de raad van bestuur bevoegdheden van beperkt regionaal belang delegeren. De regionale
bestuurscomités kunnen echter nooit bevoegd zijn voor personeelsbeslissingen…”.
Artikel 55 DIS maakt het voor als distributienetbeheerder aangewezen OV mogelijk om regionale
bestuurscomités op te richten. Opdrachthoudende verenigingen voor distributienetbeheer met een
uitgestrekt werkingsgebied beschikken bijgevolg over de mogelijkheid om hun bestuur te reorganiseren.
Deze reorganisatie is enkel mogelijk wanneer ervoor geopteerd wordt om geen directiecomité en
geen regionale adviescomités in te richten en de totaliteit van het aantal mandaten binnen het
intergemeentelijk samenwerkingsverband vermindert. Het is dus niet mogelijk om voor eenzelfde
geografische regio zowel een adviescomité als een bestuurscomité te installeren. De raad van
bestuur neemt beslissingen met een algemene gelding voor het volledige werkingsgebied, terwijl de
regionale bestuurscomités beslissingen nemen die enkel van belang zijn voor hun regio. De regionale
bestuurscomités kunnen niet opgericht worden per deelactiviteit of thema, maar enkel om een
geografische opdeling in regio’s te bekomen. Om bestuurscomités per deelactiviteit of thema
mogelijk te maken beveelt de werkgroep aan om het begrip “functioneel bestuurscomité” in het
decreet in te schrijven.
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Zoals artikel 38, punt 6, DIS bepaalt, moeten de samenstelling, vergaderwijze en de bevoegdheden
van de regionale bestuurscomités in de statuten worden omschreven. De omschrijving van de
bevoegdheden en de verhouding met de raad van bestuur moet statutair verduidelijkt worden om
bevoegdheidsconflicten te voorkomen.
De bepalingen inzake voordracht, onverenigbaarheden, aansprakelijkheid en stemrecht die gelden
voor de bestuurders, zijn ook van toepassing op de leden van de regionale bestuurscomités.
De mogelijkheid tot het oprichten van regionale bestuurscomités maakt het voor IGS-verbanden
mogelijk om een beleid op maat van de regio te voeren, maar zij zet tegelijkertijd de deur open voor
een groter aantal grootschalige IGS-verbanden. De werkgroep stelt dat democratische controle
vanwege de individuele gemeenteraden beperkter is naarmate de schaalgrootte van de IGSverbanden toeneemt (zie ook hoofdstuk 3 van dit rapport).
Gelet op de beperking ingeschreven in artikel 55 DIS, verhoogt de oprichting van bestuurscomités het
aantal bestuursmandaten niet.
Daarnaast is het bestuurlijk toezicht eveneens van toepassing op de beslissingen van de regionale
bestuurscomités. In de praktijk kunnen ze verstrekkende beslissingen nemen. Het kan evenwel niet
de bedoeling zijn dat ze de bevoegdheden van de raad van bestuur uitkleden.
De werkgroep beveelt aan om een mogelijkheid tot evaluatie van de regionale of functionele comités
in te schrijven in het DIS. Dat kan bijvoorbeeld om de zes jaar gebeuren, of op basis van het initiatief
daartoe van het IGS zelf. De delegatie kan door de raad van bestuur ingetrokken worden.
5. Meervoudige doelstellingen:
Artikel 10 DIS bepaalt momenteel dat doelstellingen van een IGS betrekking moeten hebben op
inhoudelijk samenhangende beleidsdomeinen. Daarnaast bepaalt artikel 12 DIS ten aanzien van de
opdrachthoudende verenigingen dat het moet gaan over functioneel samenhangende beleidsdomeinen.
Uit de dagelijkse praktijk blijkt dat de invulling van de begrippen “inhoudelijke of functionele
samenhang” niet altijd eenduidig te interpreteren zijn.
Het is duidelijk dat het DIS toelaat dat Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden meerdere
doelstellingen kunnen nastreven. Deze moeten wel duidelijk omschreven zijn (geen algemene noch
open taakstelling) en een logische samenhang vertonen.
Streekontwikkelings- en bepaalde nutsintercommunales vinden het omschrijven van specifieke en
welbepaalde doelstellingen niet altijd evident. Zij stellen dat de ontwikkeling van nieuwe aanverwante activiteiten, wat inherent is aan de dynamiek van een bedrijf, bij voorbaat onmogelijk wordt
gemaakt.
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Bepaalde intergemeentelijke samenwerkingsverbanden zijn van mening dat de verplichting om
doelstellingen duidelijk en beperkend te omschrijven en het feit dat een statutenwijziging moet
goedgekeurd worden alvorens men nieuwe doelstellingen kan toevoegen, te strikt is. Zij wijten de
groei in het aantal IGS-verbanden voor een gedeelte aan deze verplichting. De bepalingen van artikel
10 en 12 DIS m.b.t. de respectievelijk inhoudelijke of functionele samenhang die moet bestaan
tussen de beleidsdomeinen waarop de doelstellingen betrekking hebben, leiden er volgens hen toe
dat men om doelstellingen na te streven die deze samenhang niet vertonen, afzonderlijke
samenwerkingsverbanden moet oprichten. Gemeenten hebben een open taakstelling.
Zij beslissen eveneens autonoom voor welke taken ze een beroep willen doen op hun
verlengstukken, de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden. De deelnemende gemeenten
vragen hun streekontwikkelingsintercommunales regelmatig om nieuwe uitdagingen aan te gaan.
Vanuit hun doelstelling van streekontwikkeling wensen zij dynamisch in te spelen op de
veranderende desiderata van hun deelnemende gemeenten.
De verplichting om de statuten te wijzigen, vooraleer men nieuwe taken kan uitvoeren, doet volgens
deze IGS afbreuk aan hun dynamiek. Daarom zijn ze voorstander van een ruime formulering van
doelstellingen.
Artikel 55 DIS vermeldt expliciet de mogelijkheid voor dienstverlenende en opdrachthoudende
verenigingen om een adviescomité op te richten als de doelstellingen meervoudig zijn. Deze
meervoudige doelstellingen moeten zich op basis van de artikels 10 en 12 DIS situeren in
samenhangende beleidsdomeinen.
De werkgroep meent dat vage en algemene omschrijvingen van doelstellingen moeten vermeden
worden. Zij zouden ertoe kunnen leiden dat een ongewenste concentratie van bevoegdheden binnen
een IGS zou ontstaan, met een te losse band met de gemeentelijke structuren zelf. Dat zou er in de
praktijk toe kunnen leiden dat de IGS zouden uitgroeien tot een feitelijke nieuwe en bijkomende
bestuurslaag.
Volgens de werkgroep kan overwogen worden om de mogelijkheid in te voeren tot oprichting van
diverse thematische of functionele comités binnen een intergemeentelijk samenwerkingsverband,
waarbij elk comité duidelijk afgebakende welomschreven samenhangende doelstellingen nastreeft.
Ieder regionaal comité kan een verschillende samenstelling kennen qua deelnemende besturen. De
doelstellingen van de overkoepelende intergemeentelijke vereniging moeten evenwel duidelijk
afgebakend zijn en kunnen zich situeren op verschillende beleidsdomeinen.
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Aanbevelingen:
1) In artikel 30 DIS inschrijven dat een burgemeester die afwezig is op de dag van de oprichting
zijn handtekening later kan toevoegen aan de voordrachtsakte.
2) De oprichting van regionale bestuurscomités ook in de schoot van andere IGS dan
distributienetbeheerders moet mogelijk zijn.
3) Mogelijk maken om functionele bestuurscomités, bevoegd voor een deelactiviteit of thema op
te richten.
Conform aan de delegatiemogelijkheden van de gemeenteraad, het college van burgemeester
en schepenen zou de raad van bestuur van een IGS eveneens bevoegdheden moeten kunnen
delegeren aan regionale of functionele bestuurscomités.
Er moet een keuze gemaakt worden tussen adviescomités of regionale bestuurscomités of
functionele bestuurscomités zodat het aantal mandaten in de bestuursorganen niet nodeloos
oploopt.
4) In het DIS wordt het best een mogelijkheid tot evaluatie van deze comités ingeschreven. De
delegatie van bevoegdheden van de raad van bestuur naar de comités moet door de raad van
bestuur ingetrokken kunnen worden.
De bestuurdersaansprakelijkheid moet zich, hoe dan ook, bij de raad van bestuur situeren.
5) De verplichting om de doelstellingen helder en beperkend te omschrijven moet aangehouden
worden.
6) De beperkingen tot inhoudelijk samenhangende beleidsdomeinen in artikel 10 DIS en tot
functioneel samenhangend beleidsdomeinen in artikel 12 DIS worden het best geschrapt
omdat men hoe dan ook inhoudelijke of functionele verbanden kan leggen tussen
doelstellingen die verschillende beleidsdomeinen betreffen. De praktijk wijst trouwens uit dat
deze beperkingen soepel worden geïnterpreteerd en geen aanleiding geven tot
noemenswaardige problemen.
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HOOFDSTUK 2. De deelnemers aan de samenwerkingsvormen
In dit hoofdstuk wordt nader ingegaan op de deelnemers aan de samenwerkingsverbanden en de
mogelijke beperkingen die het DIS op dit vlak inhoudt.
De werkgroep heeft zich in zijn besprekingen beperkt tot de dienstverlenende en opdrachthoudende
verenigingen.

A. Het aantal deelnemers: IGS en schaalgrootte
Uit de regioscreening is gebleken dat gemeenten nu eens in kleine samenwerkingsverbanden
samenwerken en dan weer eens in middelgrote of grote verbanden. Het domein van de samenwerking is vaak bepalend voor de schaal waarop de samenwerking gebeurt. Klassieke vormen van
dienstverlening zijn veelal ingebed in grootschaliger IGS-verbanden en nieuwere vormen in
kleinschaligere.
Het DIS legt qua schaalgrootte geen criteria op, behalve uiteraard dat minstens twee gemeenten aan
het samenwerkingsverband moeten deelnemen. Schaalvergroting is in een aantal sectoren een
actueel thema. Vaak dringt men hierop aan, omwille van al dan niet vermeende synergieën of
verwachte schaalvoordelen. Zo hoort men wel eens het pleidooi voor schaalvergroting in de
energiesector als mogelijke maatregel voor betere efficiëntie. Tegelijk vindt in de praktijk een
decentralisatie plaats van de energieproductie, bijvoorbeeld door een vermenigvuldiging van de
kleinschalige productie van hernieuwbare energie, of het invoeren van WKK-installaties. Dat laatste
pleit dan eerder in de richting van een decentralisatie van het distributienetbeheer. In andere
sectoren wordt de grootte dan weer meer bepaald door beperkte regionale behoeften (bv. een
zwembad) of behoeften die geografisch geïnspireerd zijn (bv. een recreatiegebied).
De werkgroep meent dat het vastleggen van een maximale schaalgrootte -of anders geformuleerd,
het bepalen van een maximum aantal deelnemende gemeenten, in algemeen geldende omstandigheden nauwelijks of niet decretaal te verankeren is. De schaalgrootte houdt immers nauw verband
met de sector waarin een IGS actief is. Ook economische maatstaven spelen daarbij een rol.
Anderzijds is de werkgroep zich er zich ook van bewust dat een al te groot samenwerkingsverband
ook belangrijke nadelen met zich kan meebrengen op vlak van de democratische betrokkenheid van
de deelnemende gemeenten, het behoud van het overzicht door de deelnemers, de
bestuurbaarheid, de service naar de klanten/burgers, mededinging, tarieven…. Dat is zeker het geval
wanneer het IGS zodanig omvangrijk wordt dat het werkingsgebied zich uitstrekt over een
substantieel onderdeel van of zelfs nagenoeg het gehele Vlaamse grondgebied. De vraag naar de
lokale verankering wordt dan wel erg pertinent.

18

Er is dan ook bijvoorbeeld geen eensgezindheid over de vraag of het vormen van één grote Vlaamse
distributienetbeheerder of één groot waterbedrijf al dan niet een optimale beleidskeuze is die nog
past binnen de uitgangspunten van het DIS (cfr. Memorandum van de VREG voor de volgende
Vlaamse Regering (05.12.2013) – zie: http//www.vreg.be/sites/default/files/adviezen/adv-201310.pdf. Maar de werkgroep stelt daarentegen ook vast dat binnen een welbepaalde sector niet elk
IGS even sterk wordt geconfronteerd met de hoger aangehaalde trends. Het is dan ook moeilijk om
op dit vlak tot een sluitende conclusie te komen. De belangrijkste vaststelling in dit verband lijkt te
zijn dat de overheid de schaalgrootte niet altijd zelf in de hand heeft, en nog allerminst via het DIS.
De werkgroep meent wel dat een te grote intergemeentelijke schaalgrootte niet de primair te volgen
weg is en dat daarvoor enkel gekozen kan worden op basis van een grondige afweging. Alvorens deze
optie te kiezen moeten de deelnemende gemeenten volgens de werkgroep een afwegingskader
doorlopen dat leidt tot een goed onderbouwde motivering waarom deze optie de voorkeur geniet op
andere opties die de democratische controle vanuit de gemeenten gemakkelijker maken.
De werkgroep meent eveneens dat artikel 78 DIS niet de aangewezen weg is om de bestuurlijke
verrommeling, die door middel van de regioscreening werd vastgesteld, te verhelpen. Het DIS biedt
volgens de werkgroep momenteel ook geen goede basis voor het ontwikkelen van een federatieve
samenwerking van de gemeenten. Het DIS laat vandaag interbestuurlijke samenwerking toe tussen
gemeenten en provincies voor materies van gemeentelijk belang (met minderheidsparticipatie vanuit
de provincies). Het Provinciedecreet opent dan weer mogelijkheden in omgekeerde zin. Enkel voor
de structurele samenwerking tussen gemeenten en de Vlaamse overheid bestaat er vandaag geen
specifiek instrument.
Tot slot biedt het DIS nu reeds de mogelijkheid dat verschillende intergemeentelijke
samenwerkingsverbanden ervoor kunnen opteren om samen een installatie of een dienstverlening te
exploiteren en dat zij zich met dat doel kunnen verenigen in een derde entiteit (Artikel 78 DIS).

1. Federatieve samenwerking van gemeenten en stadsregio’s
Intensieve samenwerking van gemeenten binnen vaste gemeentelijke regioverbanden of stadsregio’s
mag worden beschouwd als een instrument om aan de bestuurlijke verrommeling en de bestuurlijke
drukte die in het Witboek Interne Staatshervorming aan de orde werd gesteld en die door middel van
de regioscreening in kaart is gebracht, te verhelpen.
Aan een dergelijke samenwerking gestalte geven is echter niet mogelijk zonder het bestuurlijk
landschap te herstructureren. We stellen immers vast dat binnen een bepaalde geografische
afbakening vandaag een veelheid van intergemeentelijke, interbestuurlijke, provinciale, en door de
Vlaamse en federale overheid geïnitieerde structuren, actief zijn voor de realisatie van een brede
waaier van doelstellingen. Wanneer de ambitie voorligt om een maximaal aantal van deze
activiteiten te bundelen op het niveau van een welbepaald regionaal of stadsregionaal
samenwerkingsverband, dan biedt het DIS hiervoor vandaag geen aangewezen kader. De context van
het DIS blijft namelijk beperkt tot de verwezenlijking van concrete doelstellingen van “gemeentelijk
belang”, en dit op initiatief van de deelnemende gemeenten.
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Die autonome invulling van doelstellingen leidt logischerwijze terecht tot onderlinge verschillen, die
tot uiting komen in de statuten.
Om een federatieve samenwerking te organiseren meent de werkgroep dat er nood is aan een
afzonderlijke decretale basis, die inhoudt dat minimaal een aantal aan het samenwerkingsverband
toe te vertrouwen bevoegdheden strikt door het decreet worden omschreven en waarbij daarnaast
tevens de mogelijkheid voor de betrokken gemeenten kan ingeschreven worden om onder strikte
voorwaarden bijkomende bevoegdheden over te dragen aan de federatieve samenwerkingsvorm.
Het decreet zal ook de organisatie van een dergelijk samenwerkingsverband moeten regelen.
Aandachtspunten:
- Deze vorm van federatieve samenwerking leidt de facto wellicht tot een nieuw bestuursniveau.
Het is een ingrijpende wijziging in de bestuurlijke organisatie, zodat een afzonderlijke organieke
regelgeving aan de orde is.
Verder stelt de Grondwet in artikel 162: “…Ter uitvoering van een wet, aangenomen met de in
artikel 4, laatste lid, bepaalde meerderheid, regelt het decreet of de in artikel 134 bedoelde regel
de voorwaarden waaronder en de wijze waarop verscheidene provincies of verscheidene
gemeenten zich met elkaar kunnen verstaan of zich kunnen verenigen. Evenwel kan aan
verscheidene provincieraden of aan verscheidene gemeenteraden niet worden toegestaan samen
te beraadslagen.”
- Artikel 165 Grondwet bepaalt dat het de wetgever toekomt om agglomeraties en federaties van
gemeenten op te richten. De wet van 26 juli 1971 houdende de organisatie van de agglomeraties
en de federaties van gemeenten stelt dat de wetgever de gebieden bepaalt van de agglomeraties
en federaties van gemeenten. Het bij wet opleggen van de indeling van het grondgebied in
agglomeraties en federaties van gemeenten strookt niet met het uitgangspunt van vrijwillige
samenwerking tussen gemeenten die het DIS kenmerkt.
- Daarnaast is er de financiering van een ruim takenpakket, uit te voeren door het
samenwerkingsverband. De Grondwet stelt in artikel 173: “Behalve voor de provincies, de polders
en wateringen en de gevallen uitdrukkelijk uitgezonderd door de wet, het decreet en de regelen
bedoeld in artikel 134, kan van de burgers geen retributie worden gevorderd dan alleen als
belasting ten behoeve van de Staat, de gemeenschap, het gewest, de agglomeratie, de federatie
van gemeenten of de gemeente.” Een fiscale bevoegdheid van de federatieve samenwerkingsvorm moet decretaal vastgelegd te worden.
- Artikel 41 van de Grondwet stelt dat “de uitsluitend gemeentelijke of provinciale belangen worden
door de gemeenteraden of de provincieraden geregeld volgens de beginselen bij de Grondwet
vastgesteld.” Dat houdt in dat de gemeenteraden bevoegd moeten blijven voor alle
aangelegenheden van gemeentelijk belang (open taakstelling), terwijl de federatieve
samenwerkingsvormen dan een gesloten pakket aan bevoegdheden toegewezen moeten krijgen ,
die verband houden met binnen het grondgebied van de deelnemende gemeenten
gemeenschappelijk te behartigen belangen of met gebiedsgerichte samenwerking, ….
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De gemeenten zouden daarnaast taken kunnen toevertrouwen aan de federatieve samenwerkingsvorm.
Op te merken is nog dat dergelijke federatieve of stadsregionale samenwerkingsverbanden niet
noodzakelijk gebiedsdekkend moeten zijn voor het gehele grondgebied van het Vlaamse gewest,
maar beperkt kunnen zijn tot bepaalde gedeelten daarvan. Bij een ruime toepassing rijst dan wel de
vraag welke positie de gemeenten innemen die niet in een federatief of stadsregionaal
samenwerkingsverband opgenomen worden, daar zij bij geen enkel verband aansluiting vinden of
krijgen.
De vorming van dergelijke federatieve of stadsregionale samenwerkingsverbanden moeten verder
worden onderzocht.
2. Interbestuurlijke samenwerking
Interbestuurlijke samenwerking kan worden gedefinieerd als het samenwerken van entiteiten die tot
een verschillend bestuursniveau behoren. Dit “multilevelgovernance” is gericht op het realiseren van
doelstellingen van gemengd belang (doelstellingen van zowel gemeentelijk als provinciaal belang of
van zowel gemeentelijk, provinciaal en gewestelijk of gemeenschapsbelang).
De vraag rijst of het aangewezen is om de organisatie van samenwerkingsverbanden die dergelijke
belangen behartigen al dan niet te regelen in een specifiek hoofdstuk binnen het DIS. De huidige
tekst biedt daartoe geen ruimte. In het kader van het DIS is immers enkel een samenwerking
mogelijk tussen gemeenten met het oog op het nastreven van doelstellingen van gemeentelijk
belang, waarbij de provincies niettemin kunnen deelnemen in het kapitaal van het samenwerkingsverband, doch beperkt tot 30 % voor de DV en de OV en tot 20 % voor de PV.
Interbestuurlijke samenwerking tussen gemeenten en de Vlaamse overheid is logischerwijze enkel
aan de orde op het vlak van een participatie in een juridisch georganiseerd samenwerkingsverband
wanneer het de realisatie zowel van een gemeentelijk belang als van een belang van de
gemeenschap of het gewest beoogt. De regeling daarvan binnen het DIS is dan ook niet
vanzelfsprekend op het vlak van de uitgangspunten van dit decreet. Daarnaast oefent de Vlaamse
overheid ook het bestuurlijk toezicht uit op de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden,
georganiseerd op basis van het DIS. Dat kan moeilijk als het Vlaamse gewest of de Vlaamse
gemeenschap zelf participeert. In dat geval zijn specifieke instrumenten ter controle nodig. Het
verdient daarom aanbeveling om die samenwerking in een afzonderlijke decretale regeling op te
nemen.
Meer ten gronde is de werkgroep evenwel van oordeel dat het aangewezen is om eerst orde te
brengen in de veelheid aan interbestuurlijke samenwerkingsverbanden die Vlaanderen zelf via
diverse sectorale regelgevingen in het leven heeft geroepen om Vlaamse beleidsprioriteiten te
realiseren. De mogelijkheid om deze disparate interbestuurlijke samenwerkingsverbanden
georganiseerd op basis van telkens verschillende organisatieconcepten in te perken, moet prioritair
worden onderzocht. De Vlaamse overheid legde in sectorale decreten in de verschillende
beleidssectoren ook verschillende geografische afbakeningen vast voor deze tussenstructuren,
telkens vanuit een eigen sectorgerichte benadering. Het resultaat is een reeks naast elkaar
bestaande samenwerkingsverbanden, met elk een eigen werkingsgebied, rechtsvorm en ,
21

bestuursorganen. Het geheel van deze samenwerkingsverbanden is onoverzichtelijk en niet
transparant en werkt ook de bestuursinefficiëntie in de hand. Veelal dezelfde mandatarissen
ontmoeten elkaar op diverse overlegplatforms en bestuursorganen. Een wettelijk kader voor samenwerkingsverbanden tussen de Vlaamse overheid en de lokale besturen zou dit kunnen verhelpen. Het
zou dan rekening moeten houden met de bevindingen van de regioscreening en als principe
hanteren dat de Vlaamse overheid in haar sectorale regelgeving rekening houdt met de bestaande
structuren en de samenwerkingsvormen die reeds door de gemeenten werden ontwikkeld.
Dat zou al in belangrijke mate bijdragen tot de vereenvoudiging van het intermediaire werkveld.
De werkgroep stelt ook vast dat Vlaamse regelgeving soms subsidiëring van intergemeentelijke
initiatieven afhankelijk maakt van een welbepaalde vorm van intergemeentelijke samenwerking. Zo
legt het Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het kaderdecreet van 22 juni 2007 inzake
ontwikkelingssamenwerking bijvoorbeeld samenwerking op in de vorm van een interlokale
vereniging. Rekening houdend met het subsidiariteitsbeginsel wordt de gemotiveerde keuze voor
een van de vier rechtsvormen die door het DIS er beschikking worden gesteld, evenwel het best
overgelaten aan de gemeenten zelf. Per definitie is de intergemeentelijke samenwerking inderdaad
gericht op de realisatie van het gemeentelijk belang, zodat het logischerwijze tot de autonomie van
de gemeenten moet behoren om het gemeentelijk belang te realiseren in samenwerking met
partners binnen de rechtsvorm, die ze daarvoor het meest geschikt achten. Dit neemt uiteraard niet
weg dat de Vlaamse overheid als voorwaarde voor subsidiëring kwaliteits-voorwaarden kan opleggen
op het vlak van de interne werking en de output van de samenwerkingsverbanden.

Aanbevelingen:
1) De schaalgrootte van een IGS moet niet bepaald worden in het DIS. Het is aangewezen om de
tendensen naar schaalvergroting en –verkleining verder te onderzoeken. Dit geldt a priori voor het
domein van de gas- en elektriciteitsdistributie. De werkgroep stelt zich de vraag of rekening
houdende met deze tendensen, het DIS het ideale decretale kader biedt voor de gas- en
elektriciteitsdistributie.
2) Het zich verenigen in een derde entiteit op basis van artikel 78 DIS mag niet beschouwd worden als
een voor de hand liggende oplossing voor schaalvergroting. Om van deze mogelijkheid gebruik te
kunnen maken, moeten intergemeentelijke samenwerkingsverbanden duidelijk motiveren, via het
doorlopen van een afwegingskader, waarom deze optie de voorkeur geniet op andere opties die de
democratische controle vanwege de aangesloten gemeenten niet in het gedrang brengen.
3) De problematiek van de federatieve samenwerking tussen gemeenten waarbij een dergelijk
samenwerkingsverband reglementerende en fiscale bevoegdheden uitoefent, komt in de praktijk
neer op de oprichting van een nieuw bestuursniveau. Deze problematiek kan niet binnen de scope
van het DIS geregeld worden.
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4) Het DIS moet beperkt blijven tot de intergemeentelijke samenwerking. De samenwerking tussen
gemeenten en Vlaanderen, op initiatief en met participatie van de Vlaamse overheid, wordt in een
afzonderlijk decreet geregeld. Dat decreet legt de minimale voorwaarden vast waaronder via
sectorale decreten interbestuurlijke samenwerkingsverbanden kan oprichten. De werkgroep
beveelt de Vlaamse Regering aan om een halt toe te roepen aan het via Vlaamse sectorale regeling
opleggen van bepaalde vormen van intergemeentelijke samenwerking aan gemeenten.
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B. Publiekrechtelijke deelnemers in de opdrachthoudende en
dienstverlenende verenigingen
De dienstverlenende en opdrachthoudende verenigingen beschikken steeds over een algemene
vergadering en een raad van bestuur. Daarnaast kan het dagelijks bestuur worden toevertrouwd aan
een directiecomité. Desgevallend kunnen ook nog adviescomités worden opgericht indien de
doelstellingen meervoudig zijn, indien niet aan alle aangesloten gemeenten het recht is toegekend
kandidaat-bestuurders voor te dragen, of indien de geografische spreiding het verantwoordt (art. 55
DIS).
De oprichting van een OV of DV veronderstelt een samenwerking tussen minstens 2 gemeenten. Het
DIS bepaalt dat naast de gemeenten en provincies ook autonome gemeentebedrijven, OCMW’s en
hun verenigingen (in zover die uit openbare rechtspersonen bestaan) en andere samenwerkingsverbanden (opgericht in het kader van het DIS) kunnen deelnemen (zie art. 10 en 29 DIS). De lijst van
mogelijke deelnemers is dus limitatief opgesomd in het DIS.
Het DIS laat er geen twijfel over bestaan dat het zwaartepunt van de intergemeentelijke
samenwerking bij de gemeenten ligt. Dat is logisch en terecht en blijkt onder meer ook uit de
volgende regelingen:
1. OCMW’s en provincies kunnen geen deel uitmaken van een overlegorgaan. Zij kunnen enkel een
waarnemer sturen.
2. Enkel als ten minste drie vierden van de deelnemende gemeenten ermee akkoord gaan, kan de
laatste algemene vergadering voor het verstrijken van de termijn beslissen tot verlenging van de
termijn.
3. Het aantal bestuurders benoemd op voordracht van de niet-gemeentelijke deelnemers mag nooit
meer bedragen dan een vierde van het aantal op voordracht van de gemeenten benoemde
bestuurders.
4. De bestuurders benoemd op voordacht door de gemeenten kunnen zich laten bijstaan door
deskundigen, voorgedragen door de gemeente waar de zetel gevestigd is en benoemd door de
gemeentelijke vertegenwoordigers in de algemene vergadering.
5. De meerderheid in het directiecomité komt toe aan leden die op voordracht van de deelnemende
gemeenten zijn benoemd.
Dit is geheel in lijn met de uitgangspunten van het DIS. Het betreft hier namelijk intergemeentelijke
samenwerking om doelstellingen van gemeentelijk belang te realiseren, waarin de aangesloten
gemeenten een dominante plaats bekleden.
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Conclusies:
De werkgroep heeft vastgesteld dat er op vlak van de deelnemende partners er een drietal
problemen kunnen rijzen:
1. Een autonoom gemeentebedrijf kan participeren in een intergemeentelijk samenwerkingsverband zonder dat de moedergemeente daarin zelf participeert. De werkgroep is van mening
dat de goedkeuring nodig is van het moederbestuur alvorens een AGB tot een intergemeentelijk samenwerkingsverband kan toetreden. Een OCMW-vereniging van publiek recht kan
participeren, onafhankelijk van de goedkeuring door de afzonderlijke OCMW’s, die aangesloten
zijn bij die vereniging. De werkgroep is van mening dat men niet uit het oog mag verliezen dat
autonome gemeentebedrijven, OCMW-verenigingen, en bij uitbreiding ook de politie- en
brandweerzones taken uitvoeren ten behoeve van de aangesloten besturen.
Er is bijgevolg noodzakelijkerwijs een band aanwezig tussen het beleid dat gevoerd wordt door
deze besturen en deze samenwerkingsverbanden. In die optiek vindt de werkgroep het logisch
dat deze publiekrechtelijke rechtspersonen slechts kunnen toetreden tot een intergemeentelijk
samenwerkingsverband voor zover de gemeenteraad of de Raad voor Maatschappelijk Welzijn
van de betrokken besturen daaraan hun goedkeuring hebben gegeven.
2. Vermits de lijst van mogelijke deelnemers limitatief is bepaald in het DIS, is het niet mogelijk
dat politie- en brandweerzones kunnen deelnemen aan een intergemeentelijk
samenwerkingsverband. De werkgroep is van mening dat hun deelname in een aantal gevallen
zou kunnen leiden tot een beter geïntegreerd beleid. Samenwerking met de veiligheidskorpsen
kan immers nuttig zijn bij bv. het beleidsmatig oplossen van veiligheids-of
mobiliteitsvraagstukken of de gezamenlijke exploitatie van een schietstand. De participatie van
politie- en brandweerzones wordt dus het best mogelijk gemaakt.
3. De jongste jaren is er een sterke tendens ontstaan tot meer samenwerking tussen gemeenten
en OCMW’s. Vanuit dat opzicht is het aangewezen om ook de OCMW’s te betrekken bij de
doelstellingen die door intergemeentelijke verenigingen worden nagestreefd. De werkgroep
stelt vast dat het OCMW-decreet een titel bevat over de OCMW-verenigingen. Zij beveelt aan
om de wetgeving over de meerhoofdige publiekrechtelijke OCMW-verenigingen beter af te
stemmen op het DIS, vermits deze rechtspersonen onmiskenbaar een vorm van interlokale
samenwerking zijn. De werkgroep wijst er wel op dat een mogelijke incorporatie in het DIS niet
mag leiden tot een beperking van de bestaande mogelijkheden voor de OCMW’s om zich te
verenigen. Het eventueel onderbrengen van de regelgeving ten aanzien van de IGS en de
meerhoofdige publiekrechtelijke OCMW-verenigingen in één decretaal kader, moet gebeuren
met garanties ten overstaan van de huidige samenwerkingsvormen van OCMW’s.
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Aanbevelingen:
1) Een AGB kan maar participeren in een OV of DV na de goedkeuring door de betrokken
gemeente.
2) OCMW-verenigingen kunnen maar participeren na de goedkeuring van de betrokken
OCMW’s.
3) Gemeente en OCMW moeten afzonderlijk kunnen blijven participeren in IGS.
4) Omdat politie- en brandweerzones de voornaamste partners zijn van de gemeenten inzake
mobiliteit en lokale veiligheid, moeten ze kunnen participeren in een OV of DV na de
goedkeuring van de betrokken gemeenten.
5) Titel VIII van het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de
openbare centra voor maatschappelijk welzijn beter afstemmen op de filosofie van het DIS
voor wat betreft de meerhoofdige OCMW-verenigingen op voorwaarde dat de bestaande
samenwerkingsmogelijkheden voor OCMW’s niet worden beperkt. Onder deze voorwaarde
is een integratie van de regelgeving met betrekking tot deze OCMW-verenigingen en tot de
IGS in één decretaal kader te overwegen.

C. Betrokkenheid van andere actoren en deskundigen
Lokale besturen behartigen steeds meer taken en dragen steeds meer verantwoordelijkheden.
Onderlinge samenwerking is in meerdere gevallen aangewezen om deze opdrachten kwaliteitsvol te
kunnen uitvoeren. Maar naast onderling overleg en samenwerking tussen de gemeenten zelf, kan
samenwerking met niet-publieke partners in een aantal gevallen een duidelijke meerwaarde
inhouden. Die is structureel niet realiseerbaar binnen het kader van het DIS. Toch is zo’n
samenwerking van lokale besturen met andere actoren, zoals werkgevers- en
werknemersorganisaties, natuur- en landbouwverenigingen, … of kortweg het middenveld vaak
essentieel, bijvoorbeeld voor dossiers met een focus op de regionale ontwikkeling. Niet alleen
verschillende beleidsniveaus en -administraties zijn actoren, ook het middenveld speelt dan vaak een
belangrijke rol.
Uit de praktijk blijkt ook dat er vanuit het middenveld zelf vraag is naar een meer structurele
betrokkenheid bij de intergemeentelijke dynamiek. Vanuit het middenveld mee investeren in een
regio kan door als raadgever mee aan tafel te kunnen zitten in de raad van bestuur, zonder daarom
ook echt vennoot met financiële inbreng te moeten zijn.
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De sterkte van een streekontwikkelingsintercommunale ligt immers in hun sterke verankering bij de
lokale besturen en daar ligt ook hun kerntaak: de positie van lokale besturen in de streekontwikkeling versterken en de lokale besturen daarvoor tot meer samenwerking brengen, dit ook door het
middenveld op een structurele manier te betrekken bij de werking van het samenwerkingsverband
op het niveau van de regionale dossiers. Hun betrokkenheid bij en participatie aan de regionale
samenwerking is immers een belangrijke factor voor het behalen van positieve resultaten.
De werkgroep stelt vast dat de artikelen 46 en 47 DIS reeds tot op zekere hoogte toelaten om
expertise te incorporeren in het intergemeentelijk samenwerkingsverband. Dat kan via de voordracht
van niet- gemeenteraadsleden in de bestuursorganen van de intergemeentelijke vereniging. Het DIS
beschouwt dat weliswaar nog steeds als een uitzonderlijke keuze.
De streekontwikkelingsintercommunales zijn vragende partij voor een grotere inbreng van het
middenveld in hun verenigingen.
In het kader van de openbaarheid van bestuur is het aangewezen dat er openbaarheid bestaat over
wie zitting heeft in de bestuurs- en adviesraden en in welke hoedanigheid dat gebeurt.
De werkgroep beveelt aan om binnen een intergemeentelijk samenwerkingsverband ook de
mogelijkheid te hebben om vertegenwoordigers uit het middenveld op te nemen in de raad van
bestuur. Deze leden zouden zetelen met raadgevende stem en op basis van een voordracht door de
Raad van bestuur en bevestiging van hun mandaat door de algemene vergadering.
Om het mogelijk te maken deskundigen op te nemen in de bestuursorganen, moet artikel 47 DIS
aangepast worden in die zin dat de voordracht gedaan wordt door de raad van bestuur en de
aanstelling door de algemene vergadering. In artikel 47 DIS wordt het best bepaald dat hun
deskundigheid manifest aantoonbaar moet zijn en ook uitdrukkelijk gemotiveerd moet worden, om
er voor te zorgen dat de deskundigen effectief over een zekere expertise beschikken. De werkgroep
is tot slot ook van mening dat het aantal deskundigen dat opgenomen wordt in de bestuurs- of
adviesorganen beperkt moet blijven. Daarom wordt dat het maximaal aantal deskundigen in de
bestuursorganen het best vastgelegd in de statuten.
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Aanbevelingen:
1) Openbaarheid moet gegarandeerd worden over wie met raadgevende stem zetelt in de
raad van bestuur.
2) Beperken van het aantal deskundigen (bestuurders met raadgevende stem en leden van
adviesraden).
3) In de statuten inschrijven (artikel 38 DIS) van het aantal deskundigen waarvan de
vereniging gebruik wenst te maken op basis van artikel 47 DIS. Op die manier moet er een
motivering gebeuren en wordt ook het toezicht gegarandeerd.
4) Aanpassen van artikel 47 DIS:
- De voordracht gebeurt door RvB, benoeming gebeurt door de AV.
- De deskundigheid van de voorgedragen kandidaat moet manifest aantoonbaar zijn en
uitdrukkelijk gemotiveerd worden.

D. Private partners
Eén van de belangrijke uitgangspunten van het DIS was dat er in de intergemeentelijke
samenwerkingsverbanden met rechtspersoonlijkheid geen participatie mogelijk is van private
partners (PV, DV en OV).
Samenwerking met privaatrechtelijke rechtspersonen in gemeentelijke structuren is daarentegen wel
mogelijk op basis van art. 195 van het Gemeentedecreet. Dit artikel voorziet namelijk in de
mogelijkheid voor individuele gemeenten tot het oprichten van verenigingen, stichtingen of
vennootschappen met sociaal oogmerk, tot het zich erin te laten vertegenwoordigen en erin deel te
nemen, voor zover die verenigingen, stichtingen en vennootschappen met sociaal oogmerk niet
belast worden met de verwezenlijking van welbepaalde taken van gemeentelijk belang. De Memorie
van Toelichting bij het Gemeentedecreet verduidelijkt dat het hier deelname in sport- of culturele
verenigingen betreft, om coördinerend op te treden of om voeling te houden met het gemeentelijke
verenigingsleven.
Daarnaast kan de gemeente een vennootschap oprichten erin deelnemen of zich erin laten
vertegenwoordigen indien deze de realisatie van lokale PPS-projecten als uitsluitende doelstelling
heeft.
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Een individuele gemeente kan in het kader van een PPS-project een vennootschap oprichten of er in
deelnemen. Men kan stellen dat wat een gemeente alleen kan, meerdere gemeenten samen (in de
geest van het DIS) ook zouden moeten kunnen. Samenwerking met een private partner mogelijk
maken voor meerdere gemeenten in een samenwerkingsverband zou zorgen voor een analogie met
het Gemeentedecreet.
Ook binnen een aantal interlokale verenigingen zonder rechtspersoonlijkheid wordt er effectief
samengewerkt met actoren uit de private sector. Artikel 6 DIS maakt dit mogelijk. Vaak zijn die
verenigingen te situeren in de non-profitsector.
Veelal is de betrokkenheid vanwege de private actoren gewenst zonder dat daarmee noodzakelijkerwijze een inbreng in het kapitaal is gemoeid. Een dergelijke betrokkenheid kan gerealiseerd worden
door een vertegenwoordiging van private actoren in werk- of adviesgroepen. In het geval er in de
schoot van de intergemeentelijke vereniging louter overleg gevoerd wordt met de private partners,
geldt de in house-exceptie.
Daarnaast maakt artikel 78 DIS het mogelijk voor de DV en de OV om te participeren in privaat- of
publiekrechtelijke rechtspersonen die zelf niet de vorm van DV of OV hebben aangenomen, in
zoverre de doelstellingen van die rechtspersonen overeenstemmen met die van de DV of OV en op
voorwaarde dat de regelgeving op de overheidsopdrachten wordt gerespecteerd. Deze vorm van
participatie is niet bedoeld als toevluchtsoord voor de gemengde intercommunales. De praktijk wijst
uit dat dit soms wel het geval is op het terrein. Er zijn gevallen waarin een DV of OV wordt opgericht
met als bepalende bedoeling om in een rechtspersoon te kunnen participeren.
Artikel 245 van het Gemeentedecreet bepaalt dat de gemeente een vennootschap in de zin van het
Wetboek van Vennootschappen, of een vereniging of stichting (vzw-wet) kan oprichten of er in kan
deelnemen om welbepaalde taken van gemeentelijk belang uit te voeren. Naast de gemeente mogen
aan de oprichting van die gemeentelijke vennootschap, vereniging of stichting, andere rechtspersonen deelnemen met uitzondering van andere gemeenten, gemeentelijke extern verzelfstandigde
agentschappen van andere gemeenten, intergemeentelijke samenwerkingsverbanden, de provincies
en hun provinciale extern verzelfstandigde agentschappen, de Vlaamse Gemeenschap en het Vlaams
Gewest.
De werkgroep meent dat het aangewezen is de mogelijkheid te onderzoeken een duidelijk van de
rest onderscheiden rechtsvorm aan het DIS toe te voegen. Die rechtsvorm zou het dan mogelijk
moeten maken om ook privaatrechtelijke rechtspersonen te laten participeren in intergemeentelijke
verenigingen binnen strikte krijtlijnen. De vereniging moet vanzelfsprekend doelstellingen van
gemeentelijk belang nastreven en het gemeentelijk overwicht in de intergemeentelijke verenigingen
moet gewaarborgd zijn. Daarom zou de deelneming in het kapitaal van de privaatrechtelijke partners
beperkt moeten blijven. Andere noodzakelijke voorwaarden ten aanzien van dergelijke rechtsvorm
worden vermeld in de volgende aanbeveling.
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Aanbeveling:
De volgende voorwaarden gelden ten aanzien van de nieuwe rechtsvorm:
 Garantie op niet-besmetting van de overige rechtsvormen inzake de in houseexceptie.


Toepassing van de wetgeving op de overheidsopdrachten bij het selecteren van de
private partners. Dit veronderstelt een marktbevraging voor het engageren van
private partners en dit voor elke afzonderlijke doelstelling.

 Deze nieuwe rechtsvorm is een publiekrechtelijke rechtspersoon.
 De voorkeur moet uitgaan naar één van de vier, originele rechtsvormen. Een keuze
voor de nieuwe rechtsvorm moet gebaseerd zijn op een afweging die deel
uitmaakt van de motiveringsnota die opgemaakt wordt door het overlegorgaan.
 De meerderheid van de stemmen in de bestuursorganen en van de aandelen
berust steeds bij de deelnemende gemeenten of bij de publiekrechtelijke
deelnemers. Privaatrechtelijke deelnemers mogen geen blokkeringsminderheid
hebben.
 Deze rechtsvorm streeft net zoals de overige vier de realisatie van gemeentelijke
belangen na.
 De sectorale decreetgever is gebonden door deze voorwaarden. Gelet op het
bovenstaande is het verder aan te raden om deze rechtsvorm te onderwerpen aan
het bestuurlijk toezicht van de Vlaamse overheid.

Ingeval deze nieuwe rechtsvorm met participatie van een private partner mogelijk wordt gemaakt,
stelt de werkgroep uitdrukkelijk de vraag of het aangewezen is om artikel 78 DIS te behouden, voor
wat de deelname betreft van IGS in privaatrechtelijke rechtspersonen. Op basis van deze bepalingen
kunnen risicodragende participaties worden genomen zonder dat de raden van de gemeenten die
aan de DV en de OV deelnemen er rechtstreeks inspraak of invloed op hebben gehad. Op het vlak
van de democratische principes kan dat problematische gevolgen hebben.
De werkgroep ziet ook een eventueel alternatief in het mogelijk maken van projecten in het kader
van een Publiek-Private Samenwerking waarbij naast de private partner meerdere gemeenten
betrokken zijn. Dit valt evenwel buiten het toepassingsgebied van het DIS.
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Op basis van artikel 180 van de Programmawet van 21 december 1994 kunnen gemeenten
rechtstreeks of onrechtstreeks participeren in bedrijven voor productie, vervoer en distributie van
energie. Diverse privaatrechtelijke rechtspersonen met publiekrechtelijke partners vinden
rechtsgrond in dit artikel. Ook deze participaties houden een risico in. Volgens een recent onderzoek
is de Vlaamse overheid bevoegd vanuit haar energiebevoegdheden om dit artikel eventueel te
wijzigen. De werkgroep meent dat ook deze mogelijkheid in overweging genomen moet worden
ingeval tot invoering van de hoger vermelde vijfde decretale rechtsvorm zou worden overgegaan.
Vanzelfsprekend moeten daarbij de potentiële zwaarwegende (financiële) gevolgen grondig
onderzocht worden.
Rechtstreekse samenwerking van gemeenten met de private sector kan momenteel in het kader van
art. 195 GD mits die samenwerking zich beperkt tot het nastreven van doelstellingen die niet
ressorteren onder het gemeentelijk belang. De MVT verduidelijkt dat het in de context van dit artikel
vooral gaat over sport- en culturele activiteiten.
Samenwerking in een PPS-project is vandaag enkel mogelijk voor 1 gemeente. Deze vorm van samenwerking mogelijk maken tussen meerdere gemeenten en private partners in het kader van een PPSproject zou reeds tegemoet komen aan een groot gedeelte van de verzuchtingen in verband met de
samenwerking met private actoren.
De vraag naar de opportuniteit van een duidelijk van de rest onderscheiden nieuwe rechtsvorm die
deelname van privaatrechtelijke rechtspersonen, met inbreng in het kapitaal, mogelijk maakt is
fundamenteel en politiek geladen. Hier moet een evenwicht gevonden worden tussen het nastreven
van commerciële doelstellingen aan de ene kant en anderzijds van een maatschappelijk
(gemeentelijk) belang. Voor alles moet voor ogen gehouden worden dat er geen twijfel over bestaat
dat de in house-exceptie niet van toepassing is op deze vijfde vorm. Mocht deze vorm ooit tot de
mogelijkheden behoren dan dienen er waterdichte garanties te bestaan dat de andere rechtsvormen
hierdoor op het vlak van de in house-exceptie niet in vraag gesteld zullen worden. Het is aanbevolen
om het Gemeentedecreet met betrekking tot dit aspect onder de loep te nemen.
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Aanbevelingen:
1) De garantie dat de “nieuwe rechtsvorm” de eventuele aanspraak op de in house-exceptie
van de vier andere rechtsvormen niet in het gedrang brengt, is cruciaal.
2) De “nieuwe rechtsvorm” maakt samenwerking met een private partner mogelijk. Alvorens
dat mogelijk te maken zou art. 78 DIS in zoverre dit betrekking heeft op de toetreding van
een intergemeentelijk samenwerkingsverband tot een privaatrechtelijke rechtspersoon
kritisch bekeken moeten worden en indien nodig geschrapt. Op die manier zullen
gemeenten zich niet meer blootstellen aan de financiële risico’s die genomen worden door
de privaatrechtelijke rechtspersoon.
3) De werkgroep beveelt aan om gebruik te maken van de bevoegdheid van de Vlaamse
overheid om artikel 180 (Programmawet van 21 december 1994) te wijzigen in combinatie
met de mogelijke invoering van de hoger beschreven nieuwe rechtsvorm.
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HOOFDSTUK 3. Democratie en transparantie
A. Versterking van de democratische controle van de deelnemers
op het intergemeentelijk samenwerkingsverband
Het Witboek Interne Staatshervorming heeft opnieuw de bezorgdheid op het vlak van de
democratische betrokkenheid en de controle van de verkozen raadsleden op de intergemeentelijke
samenwerkingsverbanden aan de orde gesteld. Met het decreet van 18 januari 2013 tot wijziging van
het DIS heeft de decreetgever een aantal bepalingen ingeschreven om de gemeenteraden dichter bij
het beleid van de samenwerkingsverbanden te betrekken en om de rapporteringsmogelijkheden
verder te verbeteren.
Een sterke betrokkenheid van de deelnemende gemeenten bij de werking van de intergemeentelijke
verenigingen vereist hoe dan ook een transparante beleidsvoering en voldoende democratische
controle-instrumenten. Zo zijn, bij wijze van voorbeeld, de deelnemende besturen thans verplicht om
overzichtslijsten bij te houden van alle rechtspersonen waarin zij participeren evenals om een
commissie op te richten die waakt over de afstemming van het gemeentelijk beleid op dat van de
intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (en de verzelfstandigde agentschappen).
De werkgroep stelt vast dat er reeds een breed scala aan instrumenten bestaat om het beleid van de
intergemeentelijke verenigingen op te volgen. Maar desondanks moet de werkgroep ook vaststellen
dat hiervan niet overal even optimaal en systematisch gebruik wordt gemaakt en dat niet alle
instrumenten even effectief zijn. Zowel de deelnemende besturen als de intergemeentelijke
samenwerkingsverbanden moeten daartoe worden aangespoord en geresponsabiliseerd.
De werkgroep acht het aangewezen om de toepassing van de bestaande instrumenten eerst grondig
te evalueren vooraleer er bijkomende decretale verplichtingen worden opgelegd.
Toch meent zij dat de volgende voorstellen kunnen bijdragen tot grotere transparantie en een meer
democratische beleidsvoering :
1. In de praktijk zou de toelichting vermeld in artikel 53DIS door de op voordracht van het
deelnemend bestuur benoemde bestuurder of door de voorzitter of een door de voorzitter
daartoe gedelegeerde bestuurder, het best plaatshebben op de raadsvergadering van het
deelnemend bestuur, voorafgaand aan de vaststelling van het mandaat van de
vertegenwoordiger. Op die manier krijgen de gemeenteraadsleden de mogelijkheid om met
kennis van zaken een weloverwogen beslissing nemen. De toelichting door de voorzitter of
een door de voorzitter daartoe gedelegeerde bestuurder (voor het geval er voor de
betrokken deelnemer niemand in de raad van bestuur zetelt) zou in de praktijk het best per
deelnemer, afzonderlijk plaatshebben. Om dit praktisch mogelijk te maken is het wellicht
aangewezen dat ook een personeelslid van de intergemeentelijke vereniging aangesteld kan
worden om deze toelichting te geven.
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Aanbeveling:
Decretaal vastleggen dat de toelichting vermeld in artikel 53DIS (door de op voordracht van
de betrokken gemeente benoemde bestuurder/ de voorzitter/ de door de voorzitter daartoe
gedelegeerde bestuurder) worden gekoppeld aan de raadsvergaderingen waarop het
mandaat van de vertegenwoordiger in de algemene vergadering wordt bepaald. Deze
toelichtingen gaan vooraf aan de bepaling van het mandaat.

2.

De opvolging van de werkzaamheden van het IGS kan grondiger gebeuren door
gemeentelijke medewerkers en door het managementteam (MAT). De rol van de
gemeentesecretaris en het MAT kunnen daardoor aan belang winnen.
Gemeentesecretarissen en leden van het MAT kunnen vandaag reeds de algemene
vergaderingen van intergemeentelijke samenwerkingsverbanden bijwonen. Zij kunnen
tevens een bijdrage leveren aan een kwalitatieve controle/terugkoppeling naar de
gemeenteraad. Dat kan door de dossiers die toegelicht worden inzichtelijk te maken voor de
raadsleden en de standpunten van de gemeenten voor te bereiden door de voor- en nadelen
voor de gemeente van de mogelijke beleidsopties tegen elkaar af te wegen. Zij kunnen
tevens bijdragen tot de afstemming van de gemeentelijke beleids- en beheerscyclus op de
werking van het IGS en de monitoring . De opvolging van het gemeentelijk beleid dat via IGS
wordt gerealiseerd kan toegevoegd worden aan het takenpakket van het MAT.
Gemeenteambtenaren kunnen betrokken worden via adviescomités en werkgroepen. In een
richtlijn voor goede praktijken kan, zeker voor grotere IGS-verbanden, worden opgenomen
dat er ook terugkoppelingsmomenten ingericht worden vanuit het personeel van het IGSverband naar de gemeentelijke ambtenaren. Er kan ook worden afgesproken dat het
ondernemingsplan een item over terugkoppeling naar personeelsleden bevat. De werkgroep
adviseert om goede praktijken op dit vlak te promoten.

Aanbevelingen:
1) In artikel 9 DIS in de mogelijkheid voorzien om personeelsleden van de deelnemende
gemeenten aan te stellen als lid van het beheerscomité (eventueel met raadgevende stem).
2) Decretaal bepalen dat ook, hiertoe door het orgaan aangesteld personeel en
personeelsleden van de deelnemende gemeenten, vergaderingen van de raad van bestuur
en van het dagelijks bestuur kunnen bijwonen, zonder dat zij hiervan evenwel lid zijn (vgl.
ook artikel 47 DIS en artikel 54 DIS).
3) De werkgroep acht het zinvol goede praktijken te verzamelen en te verspreiden over de
betrokkenheid van de gemeentesecretarissen of afgevaardigden van het MAT bij de werking
van intergemeentelijke samenwerkingsverbanden.
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3. De jaarverslagen van de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden kunnen relevante
beleids- en beheersindicatoren bevatten, die gekoppeld kunnen worden aan de strategische
planning van de deelnemende besturen (BBC). Dit gebeurt het best samen met het voorleggen van het verslag over het in het afgelopen jaar gevoerde beleid aan de gemeenteraad.
Om te voldoen aan de verplichtingen die door de EU worden opgelegd moet de Vlaamse
overheid rapporteren over de IGS die bij de overheid worden ingedeeld. Met het oog op een
vlotte en gegarandeerde inzameling van de gegevens moet Vlaanderen rapporteren via een
digitaal rapporteringssysteem, analoog aan dat van de BBC. De inhoud, de periodiciteit en de
wijze van rapporteren wordt bepaald in een Besluit van de Vlaamse Regering.
In verband met de bepaling van welke IGS al dan niet tot de overheid worden gerekend zal
de Vlaamse overheid overleggen met het Instituut voor de Nationale Rekeningen.
Verder zal de Vlaamse overheid onderzoeken hoe de wijze van rapporteren kan bijdragen tot
de toepassing van de principes van de planlastvermindering (decreet van 15 juli 2011
houdende vaststelling van de algemene regels waaronder in de Vlaamse Gemeenschap en
het Vlaamse gewest periodieke plan- en rapporteringsverplichtingen aan lokale besturen
kunnen worden opgelegd).
Een betere afstemming van de werking van de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden
op die van de beleids- en beheerscyclus van de deelnemende gemeenten kan bijdragen tot
een grotere betrokkenheid van de raadsleden bij het beleid. Daarvoor is het echter niet
noodzakelijk (en wellicht ook niet wenselijk) om het integrale BBC-besluit van toepassing te
maken op de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden.
De verplichting om een volledige financiële planning voor 6 jaar op te maken is volgens de
werkgroep niet zinvol. Artikel 26 DIS bepaalt weliswaar dat er een ondernemingsplan opgemaakt moet worden voor een periode van zes jaar met een omschrijving van de
bedrijfsopdrachten, de financiële structuur, de in te zetten middelen en de controlemogelijkheden op de uitvoering. De inhoud daarvan valt evenwel niet samen met de
volledige financiële planning in de zin het BBC-besluit, waarin de koppeling tussen beleid en
financiën sterk doorgedreven is. Gelet op de specificiteit van de intergemeentelijke
samenwerkingsverbanden ligt dat wellicht voor hen nog moeilijker dan voor de gemeenten.
Het belangrijkste is voldoende afstemming op het vlak van het beleid en daar duidelijke
afspraken aan te koppelen voor wat bijvoorbeeld de financiële tussenkomst van de
deelnemende gemeenten betreft. Daarom is het aan te raden te onderzoeken, hoe een
systematische afstemming van het beleid van de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en dat van de gemeente, gerealiseerd kan worden.
De uitgangspunten en filosofie van de BBC om het planmatig beleid te versterken en te
werken met beleidsdoelstellingen en actieplannen die vervolgens een financiële vertaling
krijgen, kunnen daarbij zeker nuttig zijn. In elk geval is het belangrijk dat deelnemende
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gemeenten in de beleidsvoorbereidende fase, van hun meerjarenplannen, ook voldoende
aandacht hebben voor het gemeentelijke beleid dat door een IGS wordt uitgevoerd.
Aanbevelingen:
1) Alvorens de BBC van toepassing te verklaren op de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden, de BBC eerst laten uitrollen bij de gemeenten, autonome gemeentebedrijven,
OCMW’s en hun publiekrechtelijke verenigingen en daarna evalueren, na 2015.
2) In de tussenperiode is het aangewezen dat er bij de opmaak van de meerjarenplanning
voldoende afspraken gemaakt worden tussen de gemeente en het intergemeentelijk
samenwerkingsverband.
3) Vlaanderen moet rapporteren over de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden die
tot de overheid worden gerekend. Het is aangewezen dat voor de aanlevering van deze
gegevens dezelfde methodieken worden gebruikt zoals die vandaag van toepassing zijn op
de autonome gemeente- en provinciebedrijven.

4.

De invoering van een systeem van organisatiebeheersing (interne controle) waarover jaarlijks
gerapporteerd wordt op één van de algemene vergaderingen van de DV en de OV zou de
transparantie kunnen verhogen.

5.

De invoering van een (begrensd) controlerecht voor iedere deelnemer om onverminderd de
bevoegdheden van de commissaris, de boeken en bescheiden van de intergemeentelijke
vereniging te controleren zou eveneens bijdragen tot de mogelijkheden tot democratische
controle vanuit de deelnemende gemeenten.

6.

Om controle te kunnen uitoefenen op onder meer de financiële risico’s die gemeenten
nemen door hun participatie in intergemeentelijke samenwerkingsverbanden, beschikken de
gemeenteraadsleden in eerste instantie over een recht op inzage van de beslissingen van de
raad van bestuur en het directiecomité (specifiek voorbeeld: aangaan leningen), nu ook
digitaal.
Verder hebben er twee keer per jaar infomomenten plaats waarop bestuurders toelichting
geven aan de gemeenteraad. Het is uiteraard van belang dat mandatarissen hun taak ter
harte nemen.
Ten slotte is er de controle op de financiële toestand van de DV’s en de OV’s, op hun
jaarrekeningen en regelmatigheid door én of meer commissarissen (aangesloten bij het
Instituut van de Bedrijfsrevisoren). Ten aanzien van de projectverenigingen gebeurt er een
controle door de accountant. Voor wat de interlokale verenigingen betreft situeert deze
controletaak zich bij de gemeenten zelf. In principe is de aansprakelijkheid van de
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aandeelhouders beperkt tot hun inbreng in het kapitaal. Hier is zoals bepaald in het DIS, de
vennootschapswet (CVBA) van toepassing. In de praktijk kan een rechtspersoon zich borg
stellen in het geval een intergemeentelijk samenwerkingsverband failliet dreigt te gaan. Het
financieel risico dat deze borgsteller loopt, is in de praktijk veel groter.
Aanbevelingen:
1)

Het kan niet de bedoeling zijn dat gemeenten getroffen worden door de financiële risico’s die door
private partners worden genomen. Niet alleen in het DIS maar ook in het Gemeentedecreet moet dit
risico ingedijkt worden.

2)

Artikel 78 DIS moet grondig geëvalueerd worden op basis van een inventaris van de participaties in
privaatrechtelijke rechtspersonen.

3)

Ten aanzien van de nieuwe rechtsvorm geldt:
 er moet een maximale transparantie zijn over de financiële risico’s die de aangesloten
gemeenten lopen.
 de alarmbelprocedure (cfr. art. 68 DIS) is van toepassing op de nieuwe rechtsvorm.

7.

Om de band tussen het gemeentelijke beleid en het beleid van de IGS te versterken geniet
het voor de werkgroep de absolute voorkeur dat de leden van raad van bestuur van een
intergemeentelijk samenwerkingsverband een uitvoerend mandaat in hun gemeente zouden
bekleden. De link met het gemeentelijk beleid zou daardoor nadrukkelijk aanwezig zijn. Het
zou ook de terugkoppeling naar de gemeenteraad en het college van burgemeester en
schepenen faciliteren en vanuit de deelnemende gemeente zou een sterkere stempel
gedrukt worden op het beleid van het intergemeentelijk samenwerkingsverband. Anderzijds
verhoogt dit wel de werklast van de gemeentelijke uitvoerende mandatarissen, zodat de
werkgroep van oordeel is dat een algemene decretale verplichting wellicht een stap
te ver is. Daarbij moet voor ogen gehouden worden dat de bestuurder, in tegenstelling tot de
leden van de algemene vergadering, enkel het intergemeentelijk samenwerkingsverband
vertegenwoordigt en voor de vergaderingen van de raad bestuur geen mandaat heeft
gekregen van de gemeenteraad. Dit is wel het geval voor de vertegenwoordigers in de
algemene vergadering.
Hoewel dit voor grote intergemeentelijke samenwerkingsverbanden niet altijd werkbaar is
wegens de omvang van de raad van bestuur biedt één bestuurder per deelnemende
gemeente de meeste garantie op democratische controle.
De werkgroep is van mening dat de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden vrij
moeten kunnen kiezen welke bepalingen zij in dit verband in de statuten opnemen.
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Aanbeveling:
In een richtlijn voor goede praktijk stellen dat het aanbevolen is om uitvoerende
mandatarissen voor te dragen als bestuurder, het aantal leden in de raad van bestuur te
beperken (om deze werkbaar te houden (ook qua democratische controle)) en dat 1
bestuurder per deelnemende gemeente te verkiezen valt. Decretaal vastleggen dat aan de
intergemeentelijke samenwerkingsverbanden de keuze wordt gelaten om dit al dan niet in de
statuten op te nemen.

B. Versterking van de rol van het raadslid en de burger
1. Raadslid
Het DIS biedt geen garantie dat de bestuursorganen van het IGS samengesteld zijn overeenkomstig
de politieke krachtverhoudingen in de deelnemende gemeenten. Hierin schuilt een risico op
afstemmingsproblemen tussen het IGS-verband en een deelnemend gemeentebestuur. Dit is in het
bijzonder het geval wat de PV betreft, aangezien iedere deelnemer een bestuurder met raadgevende
stem (lid van de oppositie) moet afvaardigen in de raad van bestuur.
Er is niet onmiddellijk een goede formule voor handen die voor een weerspiegeling zorgt van de
sterkte van de fracties in de gemeenteraden van de toegetreden gemeenten in de bestuursorganen
van het intergemeentelijk samenwerkingsverband. De veelheid van lokale lijsten vormt hier een
belangrijk struikelblok. De werkgroep vraagt zich ook af of de toepassing van een verdeelsleutel een
meerwaarde heeft. Ook lokale lijsten die dezelfde benaming dragen als partijen die ook in het
Vlaamse parlement vertegenwoordigd zijn, staan voor hun lokaal beleid niet onder het gezag van de
partij. Evenmin is het de rol van de politieke partijen om de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden aan te sturen.
De werkgroep bevestigt de meerwaarde van de verplichte vertegenwoordiging in de raden van
bestuur als waarnemer van gemeenteraadsleden uit de oppositie. Dit versterkt de transparantie en is
een verbetering ten opzichte van vroeger die zeker behouden moet blijven.
In de praktijk wordt zowel vastgesteld dat deze vertegenwoordiging zowel uitdraait op een vorm van
windowdressing als dat er daarentegen door sommige IGS op een vernieuwende manier mee
omgesprongen wordt. Zo geeft men bijvoorbeeld de voorkeur aan kandidaten van het geslacht dat
zich in een minderheidspositie bevindt in de raad van bestuur. Wetenschappelijk onderzoek wijst ook
uit dat de aanwezigheid van oppositie in het democratische debat vaak tot een betere
bestuurscultuur en besluitvorming leidt.
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Aanbeveling:
Een regeling via soft law is aangewezen. Een concrete regeling voor de invulling van de mandaten
van bestuurder met raadgevende stem wordt het best overgelaten aan het intergemeentelijk samenwerkingsverband zelf. Deze regeling wordt in de statuten opgenomen. De Vlaamse overheid kan een
modelregeling (richtlijn voor goede praktijk) voorschrijven.
Volgens het principe “comply or explain” moet het intergemeentelijk samenwerkingsverband
verduidelijken waarom hiervan desgevallend wordt afgeweken

Daarnaast bevat het Gemeentedecreet ook heel wat bepalingen om de rol van het individuele
raadslid t.o.v. zijn bestuur te versterken (inzagerecht, vraag- en interpellatierecht, recht om punten
op agenda te zetten,…). Het is slechts logisch dat de rechten en plichten die een raadslid heeft ten
overstaan van zijn gemeente mutatis mutandis dezelfde zouden zijn voor een vertegenwoordiger in
de algemene vergadering van een IGS.
2. Burger
De voorbije jaren heeft de decreetgever heel wat initiatieven genomen om de burger nauwer bij
de lokale beleidsvoering te betrekken. Deze bepalingen zijn opgenomen in Titel VI van het
Gemeentedecreet. Zij handelen over de klachtenbehandeling, inspraak, voorstellen en
verzoekschriften en de volksraadpleging. De werkgroep vindt het raadzaam om verder te
onderzoeken welke parallellen kunnen worden getrokken tussen het DIS en Titel VI van het
Gemeentedecreet. Het is immers niet logisch dat een burger minder rechten op inspraak en
participatie zou hebben wanneer zijn gemeentebestuur beslist om in bepaalde domeinen samen
te werken met andere gemeenten.
Conclusie:
Als bevoegdheden die lokaal uitgeoefend worden op basis van beslissingen van de gemeenteraden in een samenwerkingsverband tussen gemeenten uitgeoefend worden, zouden principieel
dezelfde democratische waarborgen moeten gelden, zowel voor de verkozen leden van de
gemeenteraden als voor de burgers van de deelnemende gemeenten.
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Aanbevelingen:
1) Nagaan in hoeverre parallellen getrokken kunnen worden tussen het DIS en het Gemeentedecreet inzake participatie van de burger en meer specifiek met betrekking tot het klachtenmanagement.
2) Inzage- en bezoekrecht:
In een huishoudelijk reglement van het intergemeentelijk samenwerkingsverband moet het
volgende bepaald worden.
 T.a.v. vertegenwoordiger in de algemene vergadering:
Deze beschikt over dezelfde rechten en moet zich aan dezelfde plichten
houden als het gemeenteraadslid ten overstaan van het gemeentebestuur.
 T.a.v. het gemeenteraadslid van een aangesloten bestuur dat geen lid is van een
bestuursorgaan van het IGS:
De gemeenteraadsleden kunnen aan de gemeentelijke vertegenwoordiger
in de algemene vergadering vragen stellen. De gemeentelijke
vertegenwoordiger is gehouden daar een antwoord op te geven. Voor het
overige gelden ten overstaan van de gemeenteraadsleden van de
deelnemende gemeenten dezelfde rechten en plichten als ten overstaan van
de burger in het kader van de wetgeving op de openbaarheid van bestuur.

In het Gemeentedecreet werden een aantal onverenigbaarheden en verhinderingen opgenomen. Zo
bepaalt artikel 11 wie geen deel kan uitmaken van een gemeenteraad en bepaalt artikel 48 dat een
minister geen deel kan uitmaken van het college van burgemeester en schepenen, zolang hij minister
is. De werkgroep stelt vast dat de onverenigbaarheden en verhinderingsgronden die zijn opgenomen
in het Gemeentedecreet niet overeenstemmen met die van het DIS.
Zo kan bijvoorbeeld een Vlaams volksvertegenwoordiger wel gemeenteraadslid zijn, maar geen
mandaat bekleden in een dienstverlenende of opdrachthoudende vergadering. De werkgroep is van
mening dat het logischer zou zijn dat dezelfde onverenigbaarheids- en verhinderingsgronden zouden
gelden en dat de decretale bepalingen daarom in deze of gene zin zouden moeten worden
aangepast.
Ook wordt op het veld vaak artikel 48 DIS, zevende gedachtestreepje, als problematisch ervaren.
Hierin wordt bepaald dat een lid van een bestuurs- of controleorgaan in, of werknemer van een
privaatrechtelijke rechtspersoon die activiteiten uitoefent in dezelfde beleidsdomeinen als de
dienstverlenende of opdrachthoudende vereniging, geen mandaat kan bekleden. Ten aanzien van
deze onverenigbaarheid, is de werkgroep van mening, dat het niet de bedoeling is om natuurlijke
personen die actief zijn in de non-profitsector uit te sluiten.
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Aanbevelingen:
1)

De onverenigbaarheid tussen een parlementair mandaat en een mandaat van bestuurder van
een IGS wordt het best behouden om beïnvloeding vanuit een ander bestuursniveau maximaal
uit te sluiten. Deze overweging moet ook gemaakt worden ten aanzien van het
Gemeentedecreet en het decreet betreffende de organisatie van de openbare centra voor
maatschappelijk welzijn. Een afstemming van de onverenigbaarheden in de diverse decreten is
een vereiste.

2)

Er wordt voorgesteld de onverenigbaarheid die geldt ten aanzien van een lid van een bestuursof controleorgaan in of werknemer van een privaatrechtelijke rechtspersoon die activiteiten
uitoefent in dezelfde beleidsdomeinen als de dienstverlenende of opdrachthoudende
vereniging te behouden. De werkgroep is evenwel van mening dat een uitzondering gemaakt
kan worden ten aanzien van de non-profitsector.

3)

Erratum: Artikel 48 DIS verwijst in het laatste gedachtestreepje naar wat bepaald is in artikel
46, tweede lid. Dit moet artikel 46 DIS, eerste lid zijn.

4)

Taalkundige aanpassing : In artikel 51 DIS de term “onverenigbaarheden” vervangen door
“verbodsbepalingen” om verwarring met artikel 48 DIS te voorkomen.

C. Efficiëntere werking van de organen
De werkgroep meent dat de aanpassing van een aantal artikels uit het DIS kan leiden tot een
verbetering van de werking van de organen van de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden .
1. Wat de projectverenigingen betreft, bepaalt artikel 16 DIS het volgende: “…De raad van
bestuur, waarin alle deelnemende gemeenten vertegenwoordigd zijn en waarin iedere
bestuurder beschikt over één stem, heeft uitsluitend de bevoegdheid tot het nemen van
beslissingen die hun expliciet door de deelnemers zijn opgedragen. Aan de vergaderingen
van de raad van bestuur wordt deelgenomen door een door iedere aangesloten gemeente
aangeduide afgevaardigde, als lid met raadgevende stem. ”In een projectvereniging moeten
alle beslissingen dus genomen worden door het enige bestuursorgaan, met name de raad
van bestuur, die volledig is samengesteld uit gemeentelijke mandatarissen.
Deze raad van bestuur moet te vaak samenkomen, om ook over alle zaken van dagelijks
bestuur te beslissen. Deze taken kunnen juridisch niet gedelegeerd worden naar thematische
werkgroepen noch naar medewerkers. Over de sectoren heen wordt vooral de onmogelijkheid tot delegatie aan medewerkers als een gemis ervaren. Het standpunt van de werkgroep
is om ten aanzien van de projectvereniging decretaal te bepalen dat het mogelijk is voor de
raad van bestuur om bepaalde bevoegdheden in beperkte mate te delegeren aan een ander
bestuursorgaan.

41

De PV werd aanvankelijk voor een eerder beperkt aantal deelnemers bedoeld. Hoger werd
reeds opgemerkt dat de PV vandaag ook voor bestendiger projecten wordt gehanteerd en
veelal een ruimer aantal deelnemers telt. Wanneer het aantal deelnemers toeneemt
vermeerdert ook het aantal bestuurders, en hieraan gekoppeld, het aantal bestuurders met
raadgevende stem.

Om de raad van bestuur voldoende slagkrachtig te houden is het logisch dat ook bij de PV het
aantal bestuurders met raadgevende stem beperkt wordt tot vijf.
2. Wat de opdrachthoudende en dienstverlenende verenigingen betreft, bepaalt artikel 44 DIS
dat elke gemeente een aantal leden kan afvaardigen dat bepaald wordt door twee criteria
namelijk het bevolkingscijfer en de kapitaalinbreng. De praktijk wijst uit dat men meestal
verkiest één afgevaardigde aan te duiden. De verplichting om de bovenvermelde
verdeelsleutel te gebruiken sluit deze meest eenvoudige verdeling (1 vertegenwoordiger per
deelnemende gemeente) uit. Dat was nochtans niet de bedoeling van de invoering van de
verdeelsleutel. Daarnaast bepaalt artikel 44 DIS, vijfde lid, dat geen deelnemer kan
beschikken over een aantal stemmen dat hoger ligt dan de helft van het totale aantal
statutair bepaalde stemmen. Deze regel levert in de praktijk problemen op bij de stemming
tijdens de algemene vergadering, in het bijzonder wanneer de afgevaardigden van één of
meerdere deelnemers niet aanwezig zijn op de algemene vergadering. De deelnemers die
over de helft van het aantal statutair bepaalde stemmen beschikken kunnen een staking van
stemmen veroorzaken. Wanneer niet alle deelnemers aanwezig zijn op de algemene
vergadering heeft de deelnemer die beschikt over de helft van de statutair bepaalde
stemmen steeds een meerderheid. Op die manier schiet deze passage aan zijn doelstelling
voorbij. Een andere mogelijkheid is om in artikel 58 DIS in te schrijven dat het mogelijk is om
per volmacht te stemmen en dat de volmachten ook meetellen voor de bepaling van het
quorum. De werkgroep spreekt zich uit voor deze laatste optie.
Aanbevelingen:
1) Ten aanzien van de projectvereniging wordt decretaal bepaald dat het mogelijk is voor de raad van
bestuur om bepaalde bevoegdheden van dagelijks bestuur te delegeren aan een ander bestuursorgaan. Deze delegatie is strikt beperkt en moet door de raad van bestuur gerapporteerd worden.
2) Wijziging artikel 16 DIS: Het is logisch om het aantal oppositieraadsleden net als bij de DV en OV te
begrenzen tot maximaal 5 voor de PV.
3) In artikel 44 DIS inschrijven dat indien er niet voor geopteerd wordt om iedere deelnemende
gemeenten 1 lid van de AV te laten aanduiden, de verdeelsleutel (op basis van het bevolkingscijfer
en de kapitaalinbreng) van toepassing is.
4) Artikel 44 DIS, vijfde lid wijzigen, in die zin dat volmachten meetellen voor het bepalen van het
quorum.
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D. Het filialiseringsvraagstuk
Op basis van de artikelen 10 en 78 DIS is het mogelijk voor IGS om respectievelijk te participeren in
een andere IGS en in een publiek- of privaatrechtelijke rechtspersoon.
Zo kan volgens artikel 10 DIS een DV participeren in een OV. De facto is dit evenwel uitgesloten
omdat de deelnemende gemeenten immers niet over een beheersoverdracht kunnen beslissen ten
voordele van de OV, omdat ze niet rechtstreeks deelnemen.
Aansluitend op het in het DIS ingeschreven verbod tot private deelname in een IGS, werd ook
expliciet gesteld dat het niet de bedoeling kan zijn om tot gemengde samenwerkingsverbanden te
komen door gebruik te maken van artikel 78 DIS. Dat artikel voorziet in de mogelijkheid tot
participatie van intercommunales in verenigingen en andere publiek- of privaatrechtelijke
rechtspersonen die zelf niet die rechtsvorm hebben aangenomen. In zulke rechtspersonen is de
democratische controle van de raadsleden van de deelnemende gemeenten immers veel geringer.
Ook ontsnappen zij aan het bestuurlijk toezicht dat op basis van het DIS door de Vlaamse overheid
wordt uitgeoefend. Artikel 78 DIS heeft niet de intentie dat de uitvoering van opdrachten van
intergemeentelijke samenwerkingsverbanden aan een derde maatschappij wordt toevertrouwd.
De vereniging moet zelf meester blijven van haar doelstelling en van de verwezenlijking daarvan,
zonder afstand te doen van haar bevoegdheden.
De procedure voor de toepassing van artikel 78 DIS blijft in alle gevallen dezelfde. De verwijzing naar
de wetgeving inzake overheidsopdrachten maakt duidelijk dat de vereniging haar eventuele
beslissing moet motiveren op grond van een marktverkenning, en waar mogelijk de overheidsopdrachtenwet moet toepassen. Een consultatie van de markt moet sowieso de beslissing tot
toetreding tot een rechtspersoon motiveren.
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HOOFDSTUK 4. Personeel
IGS kunnen bepalen dat de volledige rechtspositieregeling van het personeel van één van de
deelnemende gemeenten doorwerkt (met mogelijkheid van ruime afwijkingen).
In de praktijk blijkt het zo goed als onmogelijk een sluitend minimaal kader uit te werken voor de
rechtspositieregeling van het personeel van de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden. Gelet
op de veelheid en verscheidenheid van de profielen is een uniforme regeling niet mogelijk zonder dat
hieraan per intergemeentelijk samenwerkingsverband een lange reeks uitzonderingen en afwijkingen
wordt gekoppeld.
De Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Decreetsevaluatie, Inburgering en Toerisme
stelt (in haar verslag van 7 februari 2013, 1910/1) dat het een goed idee lijkt om de vraag naar
principiële verankering van het beginsel van evaluatie op ambtelijk niveau op tafel te leggen, naar
aanleiding van het fundamentele debat over de vraag waar we met de intergemeentelijke
samenwerking naar toe willen. Het lijkt voor de Commissie evident dat daarbij aansluitend nagedacht
wordt over de in het decreet bestaande basisregels inzake personeel, of die nog voldoende zijn of
bijgestuurd moeten worden door bijvoorbeeld het inlassen van een basisbeginsel inzake evaluatie.
Desgevallend kan ook overwogen worden of de Vlaamse Regering daar een rol in te spelen heeft.
Het standpunt van de Vlaamse Regering dienaangaande is het volgende (Stuk 1910/1, p. 11, 7
februari 2013): “In de lijn van de werkwijze die ook ten aanzien van de gemeenten, de provincies en
de OCMW’s werd gevolgd, verdient het aanbeveling om desgewenst het DIS aan te passen, en hierin
een uitvoeringsbevoegdheid voor de Vlaamse Regering op te nemen. De Vlaamse Regering kan op die
wijze de opdracht krijgen om minimale voorwaarden te bepalen voor het geheel of sommige delen
van de regeling van de arbeidsvoorwaarden van het personeel van alle intergemeentelijke
samenwerkingsverbanden, naar het voorbeeld van de bestaande regelingen in het Gemeente-,
OCMW- en Provinciedecreet.”
Hieraan uitvoering geven zou dus betekenen dat een kaderbesluit afgekondigd wordt met eigen
minimale regels voor het personeel van de IGS-verbanden.
Zoals nu al het geval is voor onder meer de AGB’s en de publiekrechtelijke OCMW-verenigingen is het
ook mogelijk om welbepaalde items rechtstreeks decretaal te verankeren. Dit kan voor de bepaling
van de maximale verloning van het personeel, aansprakelijkheid van de mandatarissen en de tucht
t.o.v. de mandatarissen en het personeel.
Aanbeveling:
Decretaal kunnen een aantal aspecten geregeld worden. We denken hierbij aan een maximale
verloning van de afgevaardigd-bestuurder binnen een bepaalde loonvork (met uitsluiting van de
extralegale voordelen), de aansprakelijkheid van de mandatarissen en de tucht m.b.t. mandatarissen
en personeel.
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HOOFDSTUK 5. Toetreding, uittreding en bestaansduur
A. Duur van de IGS
De duur van de PV is beperkt tot zes jaar. Doelstelling van het DIS is om via deze rechtsvorm de
realisatie van kleinschalige projecten mogelijk te maken. Een beperkt aantal gemeenten is betrokken
bij deze projecten die op een relatief korte termijn, kunnen worden gerealiseerd.
Hier doet zich overigens een eigenaardige situatie voor waarbij projectverenigingen gemachtigd zijn
om tot onteigening over te gaan, terwijl een onteigeningsprocedure soms de duur van zes jaar
overstijgt. Het is in dit en andere gevallen niet zozeer de relatief korte duur van een projectvereniging die problematisch is dan wel de onmogelijkheid om de duur ervan te verlengen voor het
verstrijken van de termijn van zes jaar.
In de praktijk blijkt ook regelmatig dat de bestaansduur van projectverenigingen na het verstrijken
van de termijn van zes jaar, met zes jaar wordt verlengd.
De werkgroep verkiest om ten aanzien van de duur van de IGS geen aanbevelingen te formuleren.
Indien de noodzaak zich voordoet kan de PV op het einde van deze termijn van zes jaar verlengd
worden.
Volgens de memorie van toelichting bij het DIS kan de projectvereniging dienst doen voor
kleinschalige projecten die een beperkt aantal gemeenten aanbelangen en waarvan de
verwezenlijking een kort tijdsverloop vergt. De invoering van deze rechtsvorm had onder meer als
doelstelling paal en perk te stellen aan de inflatie van het grote aantal intergemeentelijke vzw's.
Kleinschaligheid en beperking in duur van de samenwerking zijn dus de twee essentiële kenmerken
van de projectvereniging. Anderzijds wijst de praktijk uit dat heel wat kleinschalige vormen van
samenwerking geen directe beperking in de tijd kennen. Denk bijvoorbeeld aan twee gemeenten die
samen een natuurgebied willen beheren dat op hun gemeenschappelijke gemeentegrens ligt. Voor
dit soort van kleinschalige samenwerking lijkt de figuur van de projectvereniging uitermate geschikt.
Verder rijst de vraag of het DIS in de mogelijkheid moet voorzien om de duur van een DV of OV
vervroegd te verlengen. In een aantal gevallen worden immers problemen gesignaleerd met
betrekking tot het moeilijker bekomen van financiering voor belangrijke investeringen, gelet op de
onzekerheid over de verlenging van het bestaan van het intergemeentelijk samenwerkingsverband.
Die problemen nemen toe naarmate het einde van de bestaansduur nadert.
Dit kan volgens de werkgroep verholpen worden door decretaal te bepalen dat de bestaansduur DV
en de OV onder strikte voorwaarden, verlengd kan worden voor het verstrijken van een bepaald
gedeelte van de bestaansduur. In dat geval zou iedere gemeente die dat wenst, wel moeten kunnen
uittreden.
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Aanbeveling:
Een vervroegde verlenging van de termijn kan een optie zijn maar moet gekoppeld worden
aan voorwaarden. Het lijkt raadzaam om die mogelijkheid maar open te laten na het
verstrijken van een bepaald gedeelte (bv. 50%) van de termijn en op voorwaarde dat een
gemeente dan steeds de mogelijkheid heeft om uit te treden.
De zesjaarlijkse evaluaties van de werking van het intergemeentelijke samenwerkingsverband moeten trouwens onverkort van toepassing blijven.

B. Toe- en uittredingsvoorwaarden
Ten aanzien van de uittreding bepaalt artikel 34, eerste lid DIS het volgende: “Tijdens de bij de
oprichting van een dienstverlenende of opdrachthoudende vereniging vastgestelde duur die,
behoudens wat bepaald is in artikel 36 van dit decreet, achttien jaar niet mag overschrijden, is geen
uittreding mogelijk.”
Enerzijds lijkt het weinig zinvol om een deelnemer die in de loop van de termijn van 18 jaar (duur van
de DV en de OV) wenst uit te treden, verder te betrekken bij de DV of de OV. Anderzijds mag men
ook niet lichtzinnig omgaan met een uittredingsmogelijkheid. Een uittreding van een deelnemer
heeft mogelijk implicaties voor de andere deelnemers aan de vereniging.
De werkgroep komt tot volgende conclusie :
Een uittreding blijft in principe onmogelijk. Wel zou men een decretale opening kunnen laten door
een uittreding enkel mogelijk te maken indien de gemotiveerde vraag daartoe door de algemene
vergadering unaniem wordt goedgekeurd.
Verder beveelt de werkgroep aan om decretaal te bepalen dat de OV en DV in hun statuten
duidelijkheid moeten verschaffen over de verbintenissen op lange termijn bij beëindiging van de
vereniging of wanneer een gemeente uittreedt.
De huidige bepalingen van het DIS vormen een ernstig probleem omdat gemeenten momenteel het
recht hebben installaties op hun grondgebied tegen boekwaarde over te nemen. Dat weerspiegelt
echter geenszins de reële waarde van die installaties. Andere gemeenten kunnen zo onterecht
benadeeld worden. Wat de overname van de installaties betreft, acht de werkgroep het wenselijk
dat de DV en de OV decretaal verplicht worden om daarvoor op voorhand een regeling in te schrijven
in de statuten.
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Aanbevelingen:
1) Decretaal bepalen dat uittreding mogelijk is op voorwaarde dat de gemotiveerde vraag
daartoe door de algemene vergadering unaniem wordt goedgekeurd.
2) Decretaal bepalen dat de OV en DV in hun statuten duidelijkheid moeten verschaffen over
de verbintenissen op lange termijn bij beëindiging van de vereniging of wanneer een
gemeente uittreedt.
3) Decretaal bepalen dat de OV en DV op voorhand een regeling moeten inschrijven in de
statuten voor wat de overname van de installaties betreft.
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