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Veranderforum 19/09/2019

Goedkeuring kandidaten

(voorlopige) zorgraad

Marc Claeys

Stijn Maselis

Bruno Debrabandere

Joke Hennion

Sarah Barbe

Christine Debeurme

Cedric Kemseke

Dr. Leen Verleure

Geert Monserez

Ruben Glorieux

Isabelle Vandevyvere

Ann Parmentier

Pascal Heytens

Delphine Simoens

Bart Vanwynsberghe

Dominique Moreels

Ann Herpels

Anje Degraeve

Christine Van Hove   → Hugo Deboeuf

Francis Masselis

Optionele 

partners

(max. 4p) 

Bruno Deboosere

Cluster

 lokale besturen

(max. 6p) 

Cluster

Gezondheid

(max. 6p) 

Cluster

Welzijn

(max. 6p)

Cluster

Persoon met een 

zorg- en 

ondersteuningsnood

Aanvraag goedkeuring wijziging via 

elktronisch stemmen
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Van: ZG Eerstelijn [mailto:eerstelijn@vlaanderen.be]  

Verzonden: woensdag 30 oktober 2019 12:33 

Aan: Griet Planckaert - SEL ZWVL; ZG Eerstelijn 

CC: Delphine Simoens (Delphine.Simoens@familiehulp.be); Stefanie Desmet (ztp@lmn-zwv.be); Stef 

Steyaert 

Onderwerp: RE: Samenstelling voorlopige Zorgraad ELZ Regio Waregem 
  
Beste Griet, 
  
Zorg en Gezondheid heeft de aanvraag van ELZ Regio Waregem geëvalueerd en concludeert dat de 
voorlopige zorgraad beantwoordt aan de vooropgestelde criteria. De voorgestelde samenstelling van 
de voorlopige zorgraad is dus goedgekeurd. 
  
Wat het draagvlak betreft, hebben jullie al veel inspanningen geleverd, maar is er nog veel werk te 
doen. Probeer alle beroepsgroepen bij de werking van de (voorlopige) zorgraad te betrekken. 
Misschien moeten jullie eens andere communicatiekanalen of -technieken hanteren? 
  
De tweede schijf van 45% van de werkingssubsidie wordt spoedig vrijgemaakt. 
  
Bij deze wensen wij jullie veel succes met de voorbereiding van het erkenningsdossier voor de 
definitieve zorgraad. 
  
Met vriendelijke groet, 
  



2. Stand van zaken 
• Volgende stap:  

indienen van het formeel erkenningsdossier voor 
de erkenning van de zorgraad – 31/12/2019 

 

TO DO:   - goedkeuring beleidsplan 

  - goedkeuring statuten 

  - goedkeuring samenwerkingscharter 
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3. Goedkeuring beleidsplan  

 Bepaalt samen met de visietekst de richting van de 
eerstelijnszone 

 Vormt de basis van de werking voor komende 2 jaar 

 

2 grote delen:  1) Context en omgevingsanalyse 

   2) Beleidsplan 
  Missie en visie 

 Centrale waarden & principes  

 Strategische & operationele doelen  
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3. Goedkeuring beleidsplan  
• Veranderforum 19/09/2019: prioritering van de 

strategische & operationele doelstelling  
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Alle actoren engageren zich tot samenwerking om te streven  

naar efficiënte en effectieve werking voor de zorgaanbieders  
23,58% 

PZON krijgt correcte, voldoende en verstaanbare info over het  

zorgaanbod 
20,73% 

De PZON ervaart een continuïteit in zorg en ondersteuning in de  

verschillende levensfases (van preventie tot palliatie). We streven  

naar continuïteit op vlak van informatie, organisatie en persoon.  

18,29% 

De eerstezijnszone is toegankelijk 13,41% 

Vertrekkend vanuit de regie van PZON engageren actoren zich binnen het  

zorgteam om samen te werken 
10,57% 

De ELZ creëert en stimuleert mogelijkheden tot innovatie, experiment en  

kennisdeling waarbij de kwaliteit van zorg en ondersteuning voorop staat 
5,28% 

Actoren werken proactief aan maximale rechtentoekenning van gekende  

en niet-gekende PZON 
4,47% 

Elke actor begeleidt PZON gericht naar het meest geschikte aanbod  2,03% 

Kringwerking stimuleren 0,81% 

Vanuit 1 vraagverheldering heeft PZON toegang tot achterliggend aanbod 0,81% 



3. Goedkeuring beleidsplan  
DOOR ELZ WARGEM 

GEKOZEN DOELSTELLING 

DOOR DE OVERHEID 

PRIORITAIR BEPAALDE DOELSTELLINGEN 

Alle actoren engageren zich tot samenwereking om te 

streven naar efficiënte en effectieve werking voor de 

zorgaanbieders 

De organisatie van de afstemming tussen de 

zorgaanbieders onderling, tussen de zorgaanbieders 

en de PZON, mantelzorgs en vrijwilligers

PZON krijgt correcte, voldoende en verstaanbare info 

over het zorgaanbod  ↔
Het stimuleren van interdiscipliniare en 

multidisciplinaire samenwerking

De PZON ervaart een continuïteit in zorg en 

ondersteuning in de verschillende levensfases (van 

preventie tot palliatie). We streven naar continuïteit op 

vlak van informatie, organisatie en persoon. 

Het ondersteunen van verenigingen die alle vrijwillig 

toegetreden zorgaanbieders groeperen die binnen 

een eerstelijnszone hun beroepsactiviteit uitoefenen 

(= kringwerking stimuleren)

Het ondersteunen van de ontwikkeling van het 

geïntegreerd breed onthaal 

Het aanleveren van gegeven voor de Sociale kaart 11 
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TIJDSLIJN ACTIEPLAN 2020-2021 

 

 

SD 2: Alle actoren engageren 

zich tot samenwerking om te 

streven naar een efficiënte en 

effectieve werking voor de 

zorgaanbieders 

SD 3: PZOV ervaart 

continuïteit in de 

verschillende levensfases. We 

streven naar continuïteit op 

vlak van informatie, 

organisatie en persoon 

SD 1: PZOV krijgt correcte, 

voldoende en verstaanbare 

informatie over het 

zorgaanbod 
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4. Goedkeuring Statuten - historiek 
• Tijdens de transitiefase werd er binnen het 

veranderteam en veranderfora nagedacht over de 
governance structuur 

• Deze transitie fase verliep samen met de 3 zones in 
Zuid-West-Vlaanderen 

• Verplichting om te werken per eerstelijnszone, maar de 
afspraak om de statuten op de zelfde wijze op te maken 

• Voorbeeldstatuten Vlaamse Overheid zijn beschikbaar 
• Ontstaan werkgroep statuten: 

• Medewerkers SEL / LMN 
• ELZ Menen: Peter Depoot 
• ELZ Kortrijk / Waregem: Dave Dewachtere 
• ELZ Kortrijk / Waregem / Menen: Stijn Tanghe 
• Juridische toets:  Heleen Deblaere 

 



4. Goedkeuring Statuten – 
overzicht  
• Titel 1: De vereniging 

• Titel 2: Belangeloos doel en voorwerp 

• Titel 3: Lidmaatschap 

• Titel 4: Bestuur en vertegenwoordiging 

• Titel 5: Toezicht door een commissaris 

• Titel 6: Financiering en boekhouding 

• Titel 7: Ontbinding en vereffening 

• Titel 8: Slotbepaling 



Titel 1: de vereniging 



Titel 1: De vereniging 

• Artikel 1: Rechtsvorm  VZW 

• Artikel 2: Naam  nog te bepalen 

• Artikel 3: Zetel  nog te bepalen 

• Artikel 4: Duur  opgericht voor onbepaalde duur 

 



Artikel 5: Identificatie van de VZW 

• Melding van onderstaande gegevens 
• naam van de VZW 
• rechtsvorm, voluit of afgekort 
• volledig adres van de zetel 
• ondernemingsnummer 
• vermelding van het “rechtspersonenregister” en bevoegde 

rechtbank volgens de zetel 
• in voorkomend geval: het e-mailadres en de website van de 

VZW 
• in voorkomend geval, het feit dat de VZW in vereffening is 

 

• Het werkingsgebied van de VZW bevat:  
• Eerstelijnszone regio Waregem: Anzegem, Avelgem, Deerlijk, 

Spiere-Helkijn, Waregem, Wielsbeke en Zwevegem 



Titel 2: Belangeloos doel 
en voorwerp 



Artikel 6: Belangeloos doel 

• Realisatie en versterken van de samenwerking en 
coördinatie tussen  

• lokale besturen 
• Eerstelijnszorgaanbieders 
• verenigingen van personen met een zorg- en 

ondersteuningsvraag 
• verenigingen van mantelzorgers 
• verenigingen van vrijwilligers 

 

• Doel : vraaggestuurde en integrale zorg en 
ondersteuning voor de persoon met een zorg- en 
ondersteuningsvraag 

 



Artikel 7: Voorwerp  activiteiten 
zijn onder meer (1):  
1. de organisatie en het aanbod van kwaliteitsvolle 

zorg en ondersteuning afstemmen op de zorg- en 
ondersteuningsvragen 
• op bevolkingsniveau binnen het werkgebied van de VZW 
• in samenspraak met de betrokken actoren 

 

2. een lokaal sociaal beleid ondersteunen  
maximale toegang van elke burger tot zijn/haar 
rechten verzekeren 

3. beroepsgroepspecifieke verenigingen 
ondersteunen 



Artikel 7: Voorwerp  activiteiten 
zijn onder meer (2):  
4. eerstelijnszorgaanbieders ondersteunen: 

• bij de organisatie van kwaliteitsvolle en geïntegreerde zorg, 
met inbegrip van  

• digitale gegevensdeling 
• het klachtenbeleid  

• b) bij de aanlevering van gegevens voor de sociale kaart; 

 
5. meewerken aan de uitvoering van Vlaamse 

gezondheidsdoelstellingen 
 
 Daarnaast kan de VZW alle activiteiten ontplooien 

die rechtstreeks of onrechtstreeks bijdragen tot de 
verwezenlijking van voormeld belangeloos doel 



Titel 3: Lidmaatschap 



Artikel 8: Toegetreden leden 

• Procedure tot toetreding:  
• Uitnodiging van de voorzitter aan alle 

eerstelijnszorgaanbieders 

• Wie kan zich kandidaat stellen  iedere natuurlijke persoon 
en rechtspersoon 

 

• Voorwaarde: doelstelling van de VZW onderschrijven en 
werkzaam of woonachtig is in het werkgebied van de VZW 

• Kandidaatstelling schriftelijk aan de voorzitter richten van het 
bestuursorgaan 

 

• Na aktename door het bestuursorgaan worden zij 
automatisch toegetreden lid 



Artikel 8: Toegetreden leden 

• De rechten en plichten van de toegetreden leden 
• Beschreven in deze statuten 
• Vormen samen met de leden van de VZW de brede 

platformvergadering, waarbinnen zij participeren aan een van de 
clusters 

• De mogelijkheid om te participeren aan en betrokken te zijn bij de 
concrete doelstellingen en activiteiten van de VZW 

• Recht op ontvangst van een exemplaar van de statuten en het 
intern reglement 

• Plicht om deze reglementen na te leven 
• inzage in alle stukken die aan de algemene vergadering worden 

voorgelegd  
• Actief betrokken bij acties en deelname aan werkgroepen 

 

• Toegetreden leden hebben geen stemrecht 



Artikel 9: Leden 

• De eerste leden zijn de ondergetekende stichters 

 

• De leden vormen de algemene vergadering: 
• minstens 28 leden en maximaal uit 53 natuurlijke personen 
• voorgedragen door de respectievelijke clusters van actoren en die 

vertegenwoordigd zijn in de brede platformvergadering  
 

• De leden worden aanvaard door de algemene vergadering 
volgens onderstaande verdeling: 

a. welzijnsactoren: min. 8 en max. 13 leden  
b. eerstelijnszorgactoren: min. 8 en max. 13 leden 
c. lokale besturen: min. 8 en max. 13 leden 
d. afgevaardigden van de  verenigingen van personen met een zorg- 

en ondersteuningsvraag, de erkende verenigingen van gebruikers 
en mantelzorgers en vrijwilligersverenigingen: minimaal 4 en 
maximaal 6 leden 



Artikel 9: Leden 

• Samenstelling?  
• pluralistische en diverse samenstelling van de VZW 

• elke eerstelijnszorgactor die dat wenst, moet via een 
afgevaardigde vertegenwoordigd kunnen zijn 

• elk lid representeert preferentieel een andere discipline 
uit de respectievelijke cluster van zorgactoren van 
waaruit hij werd voorgedragen 



Artikel 9: Leden 

• De algemene vergadering kan maximaal 8 bijkomende leden 
benoemen  optioneel 

• Leden met relevante expertise  
• Schriftelijk kandidaat stellen bij het bestuursorgaan van de VZW 

 

• Beslissing van de benoeming: 
• Op de eerstvolgende vergadering 
• Minstens de helft van de leden dienen aanwezig of 

vertegenwoordigd te zijn 
• Meerderheid van drie vierde van de aanwezige en 

vertegenwoordigde leden 
• Weigering wordt, met vermelding van de redenen, meegedeeld aan 

de kandidaat 
• Tegen deze beslissing is geen beroep mogelijk 



Artikel 10: Schorsing, uitsluiting 
en uittreding  
• Schorsing:  

• Wanneer de houding, het gedrag, uitspraken of geschriften, 
in het publiek of in privé, onverenigbaar zijn met de VZW 

• De schorsing geldt in afwachting van de algemene 
vergadering waarop beslist wordt over de beëindiging van het 
lidmaatschap 
 

• Deze beslissing wordt genomen door het bestuursorgaan 
• Minstens de helft van de leden van het bestuursorgaan zijn 

aanwezig of vertegenwoordigd 
 

• De beslissing wordt genomen met een drie vierde 
meerderheid van het aantal stemmen van de aanwezige en 
vertegenwoordigde leden van het bestuursorgaan 



Artikel 10: Schorsing, uitsluiting 
en uittreding 
• Beëindiging:  

• Door een bijzonder besluit van de algemene vergadering 
• Bijeengeroepen door het bestuursorgaan of op verzoek van minstens één vijfde 

van alle leden 
 

• Ten minste twee derden van alle leden aanwezig of vertegenwoordigd 
• Drie vierde meerderheid van de stemmen van de aanwezige of 

vertegenwoordigde leden vereist is 
 

• Onthoudingen worden niet meegerekend 
• De uitsluiting moet worden aangegeven in de oproeping 

 
• Het lid wordt geïnformeerd over de redenen van de uitsluiting door de 

voorzitter van het bestuursorgaan 
• Het lid heeft het recht om gehoord te worden op de algemene vergadering en 

kan zich laten bijstaan door een advocaat 
 

• Reden idem als schorsing 
• Verliezen automatisch het lidmaatschap: strafrechtelijke veroordeling 



Artikel 10: Schorsing, uitsluiting 
en uittreding 
• Uittreding:  

• Ontslag schriftelijk in te dienen bij de voorzitter van het 
bestuursorgaan 

• Het ontslag wordt per gewone post of via mail bezorgd 
 

• Het ontslag wordt onmiddellijk effectief 
 

• De natuurlijke personen die zich in één van volgende situaties 
bevinden, worden geacht met onmiddellijke ingang ontslagnemend 
te zijn: 

• zij die niet langer structureel verbonden zijn aan de cluster die hen 
voorgedragen heeft of 

• niet langer een actieve rol opnemen binnen het werkingsgebied van de 
VZW;  

• zij die bij de 3 jaarlijkse hernieuwing van de voordrachten door de 
respectievelijke clusters niet langer op die voordracht voorkomen;   

• zij die als lid met bijkomende expertise als dusdanig niet bevestigd worden 
bij de hernieuwing van de algemene vergadering naar aanleiding van de 
behandeling van voornoemde voordrachten. 



Artikel 11: Rechten en plichten 

• Geen enkel lid kan enige aanspraak laten gelden of 
uitoefenen op het bezit van de VZW op grond van 
de enkele hoedanigheid van lid. Deze uitsluiting van 
rechten op de activa geldt ten allen tijde: tijdens 
het lidmaatschap, bij beëindiging van het 
lidmaatschap om wat voor reden dan ook, bij 
ontbinding van de VZW enz.  



Artikel 12: Bijdragen 

• De leden zijn tot geen bijdrage verplicht. 

 



Titel 4: Bestuur en 
vertegenwoordiging 
Algemene Vergadering 

Bestuursorgaan 

Operationeel niveau: dagelijks bestuur en werkgroepen 



Afdeling  4.1.: Sturing en Beheer - 
Algemene vergadering 



Artikel 13: Samenstelling 

• Bestaat uit de leden 

• Gelijk stemrecht 

• Elk lid heeft één stem 

• De voorzitter van het bestuursorgaan is tevens de 
voorzitter van de algemene vergadering 

• Toegetreden leden kunnen de algemene 
vergadering bijwonen en mogen zich, mits 
toestemming van de voorzitter, tot de algemene 
vergadering richten 

• Toegetreden leden hebben geen stemrecht 
 



Artikel 14: Bevoegdheid 

a. het wijzigen van de statuten; 

 

b. het benoemen en afzetten van de bestuurders en de bepaling van 
hun bezoldiging ingeval een bezoldiging wordt toegekend; 

 

c. het benoemen en afzetten van de commissarissen en het bepalen 
van hun bezoldiging, ingeval een bezoldiging wordt toegekend; 

 

d. de kwijting aan de bestuurders en de commissarissen, alsook, in 
voorkomend geval, het instellen van een verenigingsvordering tegen 
de bestuurders en de commissarissen; 

 

e. het goedkeuren van de begrotingen en de jaarrekeningen gestoeld op 
het jaarlijks actieplan; 



Artikel 14: Bevoegdheid 

f. het ontbinden van de VZW; 

 

g. het uitsluiten van leden van de vereniging; 

 

h. het aanvaarden of het doen van een inbreng om niet van een 
algemeenheid; 

 

i. het bepalen van de bestemming van de goederen van de ontbonden 
vereniging; 

 

j. de omzetting in een IVZW, een coöperatieve vennootschap erkend als 
sociale onderneming of in een erkende coöperatieve vennootschap 
sociale onderneming 



Artikel 15: Vergaderingen 

• Verplichte jaarlijkse bijeenkomst van de gewone algemene vergadering 
• Binnen de zes maanden na de sluiting van het boekjaar 

 

• Uitnodiging door de voorzitter van het bestuursorgaan 
• Minstens 15 dagen voor de datum van de algemene vergadering  

• alle leden,  
• bestuurders  
• commissarissen 

• Per mail.  
• Bevat ontwerp van agenda en bijlagen  

• Bepaald door het bestuursorgaan 
• Elk punt dat door minstens één twintigste van de leden  minstens 8 dagen voor de vergadering 

aangebracht wordt zal ook op de agenda geplaatst worden 
 

• Bijzondere algemene vergaderingen  
• Gehouden telkens wanneer het bestuursorgaan dit nodig acht 
• In elk geval wanneer één vijfde van de leden daarom vraagt 
• Altijd bij statutenwijziging 
• Oproeping door de commissaris 
• De oproeping wordt minstens 30 dagen voor de datum van de algemene vergadering naar 

alle leden verstuurd per mail. 



Artikel 16: Quorum en stemming 

• Rechtsgeldig wanneer  
• De helft van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is 
• Met een minimale aanwezigheid of vertegenwoordiging van de helft 

van de leden van elke groep van actoren (clusters)  

• Quorum niet bereikt? 
• De algemene vergadering beslist op zijn eerstvolgende vergadering 

ongeacht het aantal aanwezige leden  
 

• Alle beslissingen worden genomen met een gekwalificeerde 
meerderheid van de aanwezige en vertegenwoordigde leden 

• Gekwalificeerde meerderheid: een gewone meerderheid van stemmen 
van de aanwezige of vertegenwoordigde leden in, zowel in het totaal 
als binnen de groepen van actoren 

 

• Ongeldige stemmen en onthoudingen worden niet meegerekend 



Artikel 16: Quorum en stemming  

• Statutenwijziging?  
• Ten minste twee derden van de leden op de vergadering aanwezig of 

vertegenwoordigd 
• Wanneer het aanwezigheidsquorum niet wordt bereikt op de eerste 

vergadering, kan een tweede bijeenkomst worden bijeengeroepen 
 

• Op deze tweede vergadering wordt op een geldige wijze beslist ongeacht het 
aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden 

• Deze tweede vergadering mag niet binnen vijftien dagen volgend op de datum 
van de eerste vergadering worden gehouden 
 

• Een beslissing wordt geacht aanvaard te zijn bij een meerderheid van twee 
derden van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden 

• Indien het betrekking heeft op het voorwerp of het belangeloze doel van de 
vereniging of op de ontbinding van de vzw  

• Meerderheid van vier vijfde van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde 
leden 

• Onthoudingen en ongeldige stemmen worden niet meegerekend 
 



Artikel 16: Quorum en stemming 

• Bij staking van stemmen wordt het voorstel geacht verworpen te 
zijn 

• Punten buiten de agenda kunnen niet behandeld worden 

 

• Leden die niet op de vergadering aanwezig kunnen zijn, kunnen 
door andere leden worden vertegenwoordigd  

• Elk lid kan maximum twee volmachten dragen 

 

• De stemming kan gebeuren door  
• afroeping 
• handopsteking, of, door geheime stemming per stembrief indien 

gevraagd door minstens de helft van de leden die aanwezig of 
vertegenwoordigd zijn 

• Bij stemming over personen zal de stemming steeds geheim zijn 



Artikel 17: Verslag 

• Van elke algemene vergadering wordt een verslag 
opgemaakt 

• Ondertekend door de voorzitter 

 

• Bewaard in een apart register en ter inzage van de 
leden  

• Derden kunnen een aanvraag indienen om dit 
verslag in te zien 

• Bij het bestuursorgaan  
• Discretionair en gemotiveerd toestaan of weigeren 

 



Afdeling 4.2.: Bestuur en 
vertegenwoordiging –
Bestuursorgaan 



Artikel 18: Samenstelling 

• Minimaal 14 en maximaal 25 bestuurders, natuurlijke personen lid van 
de VZW  

• Benoemd  door de algemene vergadering op voordracht van de 
verschillende actoren die in de algemene vergadering vertegenwoordigd 
zijn 

a. welzijnsactoren: minimaal vier en maximaal zes bestuurders 
b. eerstelijnszorgactoren: minimaal vier en maximaal zes bestuurders 
c. lokale besturen: minimaal vier en maximaal zes bestuurders 
d. verenigingen van personen met een zorg- en ondersteuningsvraag, de 

erkende verenigingen van gebruikers en mantelzorgers en 
vrijwilligersverenigingen: minimaal twee en maximaal drie bestuurders 

 

• De algemene vergadering kan maximaal vier bijkomende bestuurders 
benoemen  

• Met het oog op de pluralistische en diverse samenstelling van het 
bestuursorgaan, vertegenwoordigt elke bestuurder preferentieel een 
andere discipline binnen de respectievelijke clusters van zorgactoren 
van waaruit hij werd voorgedragen 

 



Artikel 18: Samenstelling 

• Benoeming bij gekwalificeerde meerderheid 
• Benoeming voor een termijn van drie jaar  

 
• Ingeval een plaats van een bestuurder openvalt voor 

het einde van de duur van het mandaat heeft het 
bestuursorgaan recht om een nieuwe bestuurder te 
coöpteren 
 

• Bestuurders kunnen slechts twee keer worden 
herbenoemd 

• Elke bestuurder kan dus maximum drie termijnen van drie 
jaar vervullen 



Artikel 18: Samenstelling 

• Voorzitter 
• De verkiezing verloopt geheim 
• Individueel per functie met gekwalificeerde meerderheid van 

de geldig uitgebrachte stemmen van de aanwezige en 
vertegenwoordigde bestuurders 

• Ongeldige stemmen en onthoudingen worden niet 
meegerekend 
 

• Het mandaat van de bestuurders kan worden beëindigd 
• Ten allen tijde en met onmiddellijke ingang 
• Beslissing door algemene vergadering 
• Gekwalificeerde meerderheid 
• De bestuurder wordt voorafgaandelijk door de algemene 

vergadering gehoord 



Artikel 18: Samenstelling 

• Een bestuurder kan ook zelf ontslag nemen  
• Door schriftelijke kennisgeving aan de voorzitter van het 

bestuursorgaan 
• Een bestuurder is verplicht na indiening van zijn ontslag zijn opdracht 

verder te vervullen totdat redelijkerwijze in zijn vervanging kan worden 
voorzien 
 

• De bestuurders die zich in één van volgende situaties bevinden, 
worden geacht met onmiddellijke ingang ontslagnemend te zijn: 

• zij die niet langer structureel verbonden zijn aan de cluster die hen 
voorgedragen heeft  

• niet langer een actieve rol opnemen binnen het werkingsgebied van de 
VZW 

• zij die als lid met bijkomende expertise als dusdanig niet bevestigd 
worden bij de hernieuwing van de algemene vergadering naar 
aanleiding van de behandeling van voornoemde voordrachten 



Artikel 18: Samenstelling 

• De vervanging van een bestuurder, voorgedragen 
door een bepaalde groep van actoren, als vermeld 
in het tweede lid, gebeurt door een vervanging 
door een bestuurder voorgedragen door dezelfde 
groep van actoren 

 

• De algemene vergadering werkt een kader voor de 
vergoeding van de leden uit, rekening houdend met 
de vigerende regelgeving 



Artikel 19 : Bevoegdheid 

•  Alle noodzakelijke handelingen stellen en beslissingen 
nemen 

• Uitzondering: beslissingen waarvoor de algemene 
vergadering exclusief bevoegd is 

 

• Opmaak van een intern reglement 

• Bestuurstaken kan men onder elkaar verdelen 

 

• Een deel van zijn beslissingsbevoegdheid kan men 
delegeren aan één of meerdere derden niet-
bestuurders 



Artikel 20: Externe 
vertegenwoordigingsmacht 
• Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de VZW  

 

• Rechtshandelingen door vertegenwoordiging van 
twee bestuurders waaronder de voorzitter 

• Bepaalde rechtshandelingen kunnen niet zonder 
toestemming van het bestuursorgaan  

 

•  Mogelijkheid om (een) gevolmachtige(n) aan te 
stellen 



Artikel 21: Werking en 
besluitvorming 
• Schriftelijke bijeenroeping door de Voorzitter 
• Oproeping minstens 15 dagen voorafgaand aan 

vergadering 
 

• Minstens 15 dagen na een daartoe strekkend verzoek 
van minstens vier bestuurders 

• Minimaal zes keer per jaar 
 

• Voorgezeten door de voorzitter 
• Bij ontstentenis of verhindering van de voorzitter 

worden zijn functies waargenomen door de oudste van 
aanwezige bestuurders 



Artikel 21: Werking en 
besluitvorming  
• Rechtsgeldig beslist? 

• helft van de bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is 
• met een minimale aanwezigheid of vertegenwoordiging van 

de helft van de leden van elke groep van actoren vermeld in 
art. 18, 2e lid. 

 
• Quorum niet bereikt?  

• dan kan het bestuursorgaan op zijn eerstvolgende 
vergadering de beslissing nemen ongeacht het aantal 
aanwezige leden. 

 
• Gekwalificeerde meerderheid van de aanwezige en 

vertegenwoordigde bestuurders 



Artikel 21: Werking en 
besluitvorming 
• Een afwezige bestuurder kan zich laten vertegenwoordigen 

door een andere bestuurder 

• Elke bestuurder kan maximaal twee volmachten dragen 

 

• Ingeval een afwezigheid langer van duur is kan een 
bestuurder zich laten vertegenwoordigen door een lid van 
de algemene vergadering (zonder stemrecht), die in zijn 
naam handelt. 

• Principes -> het Intern Reglement  

 

• De goedkeuring en de wijziging van het intern reglement 
van het bestuursorgaan vereist een tweederdemeerderheid 

• Bij staking van stemmen, wordt het voorstel geacht verworpen te 
zijn. 



Artikel 21: Werking en 
besluitvorming 
• Schriftelijke besluitvorming kan  

• In uitzonderlijke gevallen  
• bij hoogdringendheid 
• in het belang van de VZW 

 

• Verslag 
• Het goedgekeurde verslag wordt door de voorzitter ondertekend, 

en door de bestuurders die erom verzoeken 
• Het goedgekeurde verslag wordt in een apart register bewaard 
• ter beschikking gesteld van alle leden 
• Derden die kennis willen nemen van de genotuleerde beslissingen 

van de algemene vergadering, kunnen daartoe een aanvraag 
indienen bij het bestuursorgaan die deze discretionair en zonder 
verdere motivering kan toestaan of kan weigeren. 



Artikel 22: Tegenstrijdig belang 

• Een bestuurder moet meedelen dat er een rechtstreeks of 
onrechtstreeks een belang is van vermogensrechtelijke of 
professionele aard dat strijdig is met het belang van de VZW 

• Verklaring en toelichting notuleren in verslag 
• Bestuursorgaan neemt beslissing en mag dit niet delegeren aan derden 

 

• Indien de meerderheid van de bestuurders een belangenconflict 
heeft, dan wordt de beslissing of de verrichting voorgelegd aan de 
algemene vergadering.  

• Indien deze de beslissing of verrichting goedkeurt, kan het 
bestuursorgaan ze uitvoeren. 

 

• De bestuurder met het tegenstrijdig belang verwijdert zich uit de 
vergadering en onthoudt zich van de beraadslaging en de 
stemming over de aangelegenheid waarop het betrekking heeft. 

 



Artikel 23: 
Bekendmakingsvereisten 
• Neerlegging in het verenigingsdossier 

 

• Publicatie van een uittreksel in de Bijlagen bij het 
Belgische Staatsblad 



Afdeling 4.3.: Operationeel 
niveau  



Artikel 24: Dagelijks bestuur 

• Kan door het bestuursorgaan worden opgedragen 
aan een of meer  bestuurder(s) 

• Kunnen elk alleen of gezamenlijk als college 
optreden 

• Toezicht door het bestuursorgaan  

 

• Opdrachten: 
• handelingen en beslissingen die niet verder reiken dan 

de dagelijkse behoeften van de VZW  
• Omwille van hun minder belang 
• omwille van hun spoedeisend karakter 

 



Artikel 24: Dagelijks bestuur 

• Bevoegdheid telt voor: 
• interne beslissingsbevoegdheid  
• externe vertegenwoordigingsmacht 

 

• Toestemming nodig van: 
• [x aantal bestuurders/algemene vergadering]   nog te 

bepalen 
• Bij transacties die [bedrag] te boven gaan -> nog te bepalen  

 

• Benoeming 
• openbaar gemaakt door neerlegging in het verenigingsdossier 
• en door publicatie van een uittreksel in de Bijlagen bij het 

Belgisch Staatsblad 



Artikel 25: Werkgroepen 

• Oprichting: op initiatief van het bestuursorgaan 
• Samenstelling bepaalt door bestuursorgaan 

 
• Kan bestaat uit mensen van  

• brede platformvergadering 
• algemene vergadering 
• Bestuursorgaan 
• dagelijks bestuur 

 
• Inhoud werkgroep: thema’s voorgelegd door het 

clusteroverleg 
• Rapportage aan het bestuursorgaan 



Afdeling 4.4.: 
Aansprakelijkheid 



Artikel 26: Aansprakelijkheid van de 
bestuurder en dagelijks bestuurder 

• Niet persoonlijk gehouden tot uitvoering van de 
verbintenissen 

• Beperkt tot de vervulling van de hun gegeven opdracht  
 

• Slechts aansprakelijk voor beslissingen, daden of 
gedragingen die zich kennelijk buiten de marge  

• Enkel aansprakelijk voor de hen als bestuurders 
persoonlijk toerekenbare fout begaan in hun opdracht 
van (dagelijks) bestuur 

• Hoofdelijk tenzij  
• de bestuurders geen deel hebben gehad aan de fout en  
• de beweerde fout hebben gemeld aan alle andere leden van het 

bestuursorgaan 
• Opgenomen in het verslag 

 



Titel 5: Toezicht door een 
commissaris 



Artikel 27: Toezicht door een 
commissaris 
• Indien de criteria in artikel 3:47, §2 WVV word overschreden dan  

• Niet verplicht: niet meer dan één criteria is overschreden  
• Wel verplicht: twee of meer criteria zijn overschreden  

 

• Benoeming commissaris onder de leden van het Instituut van 
bedrijfsrevisoren 

• Belast met de controle  
• financiële toestand 
• jaarrekening 
• regelmatigheid van de verrichtingen  

 

• Bezoldiging commissaris bepaalt door de algemene vergadering 



Titel 6 : Financiering en 
boekhouding 



Artikel 28: Financiering 

• Financiering door 
• Subsidies 

• Toelagen 

• Giften 

• Bijdragen 

• Schenking 

• Legaten 

•  Fondsenwerving 



Artikel 29: Boekhouding 

• Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 
december. 

• Bestuursorgaan legt volgende voor aan algemene 
vergadering 

• jaarrekening van het voorgaande boekjaar 
• Ontwerp van begroting uiterlijk op 30/11 

 

• Verlening van kwijting bij afzonderlijke stemming aan 
de bestuurders en in voorkomend geval de 
commissarissen 

• Neerlegging van de jaarrekening 



Titel 7: Ontbinding en 
vereffening 



Artikel 30: Beslissing tot 
ontbinding 
• De algemene vergadering 

•  voorgelegd door het bestuursorgaan of  

• door minimum één vijfde van alle leden  

 

• vereist een quorum van twee derde van de leden, 
aanwezig of vertegenwoordigd  

• De beslissing goedgekeurd door vier vijfde van de 
stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden 

• Onthoudingen en ongeldige stemmen worden niet 
meegerekend in de teller, noch in de noemer en gelden 
bijgevolg niet als tegenstemmen 



Artikel 31: Vereffening 

• Benoeming van 4 vereffenaar(s), 1 per cluster,  door 
de algemene vergadering  

• Overdracht vermogen naar vzw met gelijkaardig 
doel door de algemene vergadering 

• Het bestuursorgaan is vervolgens belast met de 
uitvoering van deze beslissing 

 



Artikel 32: Bekendmaking 

• Neergelegd ter griffie 

• Bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch 
Staatsblad 



Titel 8: Slotbepaling 



Artikel 33: Slotbepaling 

•  Voor alles wat niet door deze statuten wordt 
geregeld, is het WVV van toepassing. 

 



Logica governance: normale situatie 
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   Doel:  
 oprichting kookclub 

 Beslissen om samen een vzw op te richten 

 

 Oprichters 

 = Algemene  
vergadering 

 Noodzaak aan een bestuursorgaan (RVB) 

 Bestuursorgaan kiest Voorzitter 



Governance: situatie ELZ (1) 
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 Bestaande structuren SEL/LMN 

 Hervorming eerstelijn 

 Uitnodiging naar iedereen via sociale kaart om deel te nemen 
 aan de hervorming eerstelijn 

 Veranderteam 

 Veranderfora 

Transitiecoach 



Governance: situatie ELZ (2) 
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 Voorlopige zorgraad Bestuursorgaan (BO) 

 Voorlopige Algemene Vergadering 

 Ontstaan platformvergadering 

 Benoeming kandidaat Voorzitter 

 Definitieve 
 zorgraad BO 

 Definitieve 
 zorgraad 
 Algemene 
 Vergadering 



Agenda 

1. Verwelkoming 

2. Stand van zaken  

3. Goedkeuring beleidsplan 

4. Goedkeuring statuten zorgraad 

5. Goedkeuring samenwerkingscharter 

6. Varia 
 



5. Goedkeuring samenwerkingscharter  

Aanpassing vorig veranderforum:  

Artikel 2: opdrachten 
De taken van de individuele bestuursorganen van de zorgraden, die binnen het decreet Eerste Lijn 
vastliggen, vormen het uitgangspunt van de samenwerking binnen de 3 eerstelijnszones. 
 
De afgevaardigde van iedere ELZ informeert het overlegorgaan over de stand van zaken van zijn 
beleidsplan zodat afstemming mogelijk is met andere ELZ’s. 
 
Dit overlegorgaan bekijkt wat er op regionaal niveau uitgewerkt kan worden en wat 
eerstelijnszonespecifiek is. We zijn hierbij waakzaam om niet overlappend met, maar wel aanvullend 
op de regionale zorgzone te werken.  We stemmen ook af met deze regionale partner om zo efficiënt 
mogelijk te werken. 
 
Eerstelijnszonespecifieke acties kunnen gedeeld worden als good practices met andere ELZ’s. 
 
De afgevaardigden zijn verantwoordelijk voor een gestructureerde terugkoppeling naar hun 
individuele bestuursorgaan van de zorgraad en de algemene vergadering.  
 
De definitieve besluitvorming over de aanpak van acties ligt bij de individuele bestuursorganen. 
 



6. Varia  

• Eerst event van VIVEL 

   Kick-off Lerend Netwerk voor de zorgraden 

       25/11/2019 – Gent – Het Pand  

  4 deelnemers per ELZ 
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