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Statuten

Artikel 1 : Definities
In deze statuten wordt verstaan onder:
❒ De EGTS

Linieland van Waas en Hulst, Europese Groepering
voor Territoriale Samenwerking met beperkte
aansprakelijkheid

❒ De Verordening

de Verordening (EG) nr. 1082/2006 van het Europees
Parlement en de Raad van 5 juli 2006 betreffende een
Europese groepering voor territoriale samenwerking
(EGTS), Pb. 2006, L 210/19; en latere wijzigingen

❒ Het Regeringsbesluit

het Besluit van de Vlaamse Regering van 18 januari
2008 houdende uitvoering van de Verordening (EG) Nr.
1082/2006 van het Europees Parlement en de Raad van
5 juli 2006 betreffende een Europese groepering voor
territoriale samenwerking (EGTS), zoals gewijzigd bij
Besluit van 26 september 2008;

❒ De deelnemers

de in artikel 3 vermelde deelnemers

❒ Het bevoegde orgaan

het orgaan van de deelnemer dat bevoegd is voor
handelingen met betrekking tot de EGTS

❒ De toezichthouders

-

in Nederland: het Nederlandse Ministerie van
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
in Vlaanderen: de Vlaamse minister, bevoegd
voor de binnenlandse aangelegenheden

❒ De werkingskosten

de algemene kosten verbonden aan de werking van de
EGTS zoals administratieve kosten, huisvestingskosten,
personeelskosten voor de algemene werking, enz…

❒ De projectkosten

de kosten die rechtstreeks kunnen toegewezen worden
aan de projecten

Artikel 2 : Oprichting en naam
Er wordt, overeenkomstig de Verordening, een Europese Groepering voor Territoriale
Samenwerking met beperkte aansprakelijkheid opgericht met als naam “Linieland van Waas en
Hulst, EGTS met beperkte aansprakelijkheid”.

(EGTS-statuten aangepast door de Linieraad dd. 23 maart 2021)

Artikel 3 : Deelnemers
De EGTS bestaat uit de volgende deelnemers:
in Vlaanderen:
o de gemeente Beveren;
o de gemeente Sint-Gillis-Waas;
o de gemeente Stekene;
o de provincie Oost-Vlaanderen;
o het intergemeentelijk samenwerkingsverband Interwaas;
o de Maatschappij Linkerscheldeoever (sinds 17 oktober 2016)
in Nederland:
o de gemeente Hulst;
o de provincie Zeeland.

Artikel 4 : Grondgebied
Het grondgebied van de EGTS strekt zich uit over het grondgebied van de gemeenten Beveren,
Hulst, Sint-Gillis-Waas en Stekene.

Artikel 5 : Zetel
De zetel van de EGTS is gevestigd te Burgemeester Omer De Meyplein 1, 9170 Sint-Gillis-Waas

Artikel 6 : Doel, taken en opdrachten
1. De EGTS beschikt overeenkomstig artikel 1 van de Verordening over rechtspersoonlijkheid

en over de ruimste handelingsbekwaamheid die in de nationale wetgeving van die lidstaat
aan rechtspersonen wordt toegekend. Krachtens de Verordening kan zij met name roerende
en onroerende goederen verkrijgen of vervreemden, personeel in dienst nemen en in rechte
optreden.
2.

De EGTS heeft tot doel in het bijzonder territoriale samenwerking te vergemakkelijken en
te bevorderen, waaronder een of meer vormen van grensoverschrijdende, transnationale
en interregionale samenwerking, met als doel de economische, sociale en territoriale
samenhang van de Unie te versterken De EGTS focust zich voor het realiseren van haar
doel voornamelijk, maar niet-limitatief op de thema’s uit de Ontwikkelingsvisie Linieland,
haven en economie, mobiliteit, natuur, recreatie en cultuurhistorie en wonen en
leefbaarheid. De EGTS staat hoofdzakelijk ten dienste van haar in artikel 3 bedoelde
leden, maar kan zo nodig haar diensten verlenen ten behoeve van de in het vorig lid
vermelde samenwerking tussen of met publieke en private entiteiten die geen lid zijn van
het samenwerkingsverband.”

(EGTS-statuten aangepast door de Linieraad dd. 23 maart 2021)

3.

Ter realisatie van het in het tweede lid vermeld doel kan de EGTS ondermeer:
a. alle activiteiten en verrichtingen uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks
betrekking hebben op het in het tweede lid aangegeven doel of die de verwezenlijking
ervan kunnen begunstigen;
b. fondsen verwerven en beheren ten behoeve van de samenwerking;
c. uitgaven doen in het kader van de samenwerking;
d. permanente of ad hoc adviesgroepen instellen;
e. onderzoeken instellen of bevorderen;
f. voorstellen en adviezen formuleren;
g. voorlichting geven.

Artikel 7 : Projecten, kenniscentrum en koepelorganisatie
1.

De EGTS kan projecten realiseren.

2.

Voor elk project zal een specifiek convenant worden opgesteld tussen de partijen die bij
het project betrokken zijn en de EGTS.

3.

De EGTS kan optreden als kenniscentrum door projecten- en of subsidiekennis te delen
met partnerbesturen of andere organisaties of aanvragers. De EGTS kan ook optreden als
intermediaire organisatie inzake specifieke grensissues.

4.

De EGTS kan fungeren als koepelorganisatie voor gebiedsontwikkelingen en hiervoor
mensen en middelen inzetten

5.

De EGTS kan de rol van projectorganisatie, kennisinstelling en koepelorganisatie vervullen
binnen en/of buiten haar grondgebied (art. 4). De Linieraad beslist hierover en bepaalt
desgevallend de voorwaarden zoals o.a. de opdrachtomschrijving en de financiële
vergoeding(en).

Artikel 8 : Toepasselijk recht
Uit de locatie van de maatschappelijke zetel vloeit voort dat deze oprichtingsovereenkomst en
de statuten worden beheerst door de Verordening en, voor zover de Verordening de materie
niet of slechts ten dele regelt, door het recht dat van toepassing is op publieke rechtspersonen
in het Vlaamse Gewest.

Artikel 9 : Werktaal
De werktaal van de EGTS is het Nederlands.

Artikel 10 : De organen van de EGTS
De EGTS bestaat uit de volgende organen:

(EGTS-statuten aangepast door de Linieraad dd. 23 maart 2021)

1. De Linieraad, zijnde de in artikel 10, eerste lid, a, van de Verordening bedoelde
vergadering, bestaande uit vertegenwoordigers van haar deelnemers;
2. Een voorzitter;
3. Een projectmanager, zijnde de in artikel 10, eerste lid, b, van de Verordening bedoelde
directeur;
4. Het dagelijks bestuur, zijnde de vergadering bestaande uit de voorzitter, ondervoorzitter
en de directeur

Artikel 11 : Samenstelling van de Linieraad
1.

De EGTS heeft een Linieraad, welke bestaat uit één afgevaardigde van elke deelnemer.

2.

De effectieve en plaatsvervangende leden van de Linieraad worden door het bevoegde
orgaan van de deelnemer, uit hun midden, aangewezen. Deze leden worden aangewezen
voor een periode die verstrijkt uiterlijk zes maanden na de algehele vernieuwing van de
bevoegde organen in kwestie. Daarbij wordt rekening gehouden met een voldoende
vertegenwoordiging van mannen en vrouwen.

3.

Op de vergaderingen van de Linieraad kunnen deskundigen en vertegenwoordigers van
andere instellingen en organisaties worden uitgenodigd.

Artikel 12 : Werking van de Linieraad
1.

De Linieraad vergadert minstens één maal per jaar.

2.

De vergaderingen van de Linieraad zijn openbaar.

3.

De Linieraad stelt een reglement van orde voor haar vergaderingen vast.

Artikel 13 : Wijze van besluitvorming van de Linieraad
1.

Elke deelnemer heeft op de Linieraad recht op één stem.

2.

De Linieraad beraadslaagt slechts rechtsgeldig wanneer de volstrekte meerderheid van de
in functie zijnde vertegenwoordigers van haar leden aanwezig is.

3.

Er wordt bij voorkeur bij consensus besloten. Ingeval tot stemming wordt overgegaan,
wordt een besluit slechts geldig genomen wanneer het tegelijk wordt gesteund door de
absolute meerderheid van de uitgebrachte stemmen van de vertegenwoordigers van de
Nederlandse leden en de absolute meerderheid van de uitgebrachte stemmen van de
Belgische leden.

4.

Voor een beslissing tot wijziging van de statuten, de verlenging van de duur of de
ontbinding is eenparigheid van alle deelnemers vereist. Elke wijziging moet worden
goedgekeurd door de toezichthoudende overheden die toestemming hebben gegeven
voor de oprichting van de EGTS, onder de voorwaarden vastgelegd in artikel 4, zesde lid,
van de Verordening.
(EGTS-statuten aangepast door de Linieraad dd. 23 maart 2021)

Artikel 14 : Bevoegdheden van de Linieraad
1.

De Linieraad beschikt in het bijzonder over navolgende bevoegdheden:
a. Wijziging van de oprichtingsovereenkomst en de statuten, met inbegrip van de
toetreding en uittreding van deelnemers;
b. Vaststellen en goedkeuren van de jaarrekening;
c. Het bepalen van het activiteitenprogramma
d. Vaststellen en goedkeuren van de jaarlijkse begroting;
e. Vaststellen van de bijdragen van de deelnemers;
f. Benoeming en afzetting van de afgevaardigden van de deelnemers en het bepalen
van het bedrag van hun bezoldiging;
g. Bepaling van de rechtspositieregeling van het personeel;
h. Verlenen van decharge aan de afgevaardigden van de deelnemers;
i. De verlenging, de ontbinding en de vereffening.

2.

Aan de Linieraad behoren alle bevoegdheden die niet bij of krachtens deze statuten aan
andere bestuursorganen zijn opgedragen

Artikel 15 : Verhouding tussen de Linieraad en de bevoegde organen van de deelnemers
Een door de Linieraad opgemaakt verslag, zoals nader omschreven in het reglement van orde,
van de activiteiten van de EGTS gedurende het voorgaande jaar, wordt jaarlijks, in de loop van
het eerste semester, ter kennisgeving verstrekt aan de bevoegde organen van de deelnemers.

Artikel 16 : Aansprakelijkheid
De bestuurders van de EGTS zijn niet persoonlijk gebonden door de verbintenissen die de EGTS
aangaat.
Conform artikel 12, § 2, derde lid, van de Verordening wordt de EGTS opgericht als een EGTS
met beperkte aansprakelijkheid. De leden van de EGTS zijn slechts aansprakelijk voor haar
verbintenissen ten belope van het nog door hen verschuldigde deel van hun jaarlijkse bijdrage,
zoals vermeld in artikel 20 van deze statuten. Dit doet geen afbreuk aan het feit dat zij zich in
bijzondere gevallen contractueel kunnen verbinden tot een hoofdelijke aansprakelijkheid voor
de verbintenissen van de EGTS.

Artikel 17 : De Voorzitter, de Ondervoorzitter en het Dagelijks Bestuur
1.

De Linieraad wordt voorgezeten door de Voorzitter of, bij diens afwezigheid, door de
Ondervoorzitter.

2.

De Voorzitter en de Ondervoorzitter worden, uit diens midden, door de Linieraad
benoemd.

3.

De Voorzitter is belast met de leiding van de vergaderingen van de Linieraad.
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4.

De Voorzitter en de Ondervoorzitter worden aangeduid voor een periode van twee jaar.

5.

Wanneer de Voorzitter verhinderd is, worden zijn taken door de Ondervoorzitter
waargenomen. Wanneer zowel de Voorzitter als de Ondervoorzitter verhinderd zijn,
worden deze taken door het oudste aanwezige lid waargenomen.

6.

De voorzitter, ondervoorzitter en de directeur vormen samen het Dagelijks Bestuur. Zij
staan in voor de voorbereiding en de tenuitvoerlegging van de besluiten van de Linieraad,
de uitvoering van de doelstellingen binnen het goedgekeurde budget en de uitvoering van
de eigen besluiten. Het oefent verder alle bevoegdheden uit die door de Linieraad aan het
Dagelijks Bestuur werden gedelegeerd of bij hoogdringendheid dienen genomen te
worden.

Artikel 18 : De projectmanager
1.

De projectmanager vervult de functie van directeur als bedoeld in artikel 10, eerste lid, b,
van de Verordening.

2.

De projectmanager wordt door de Linieraad benoemd.

3.

De projectmanager neemt het secretariaat waar voor de vergaderingen van de Linieraad.

4.

De projectmanager voert de besluiten en opdrachten van de Linieraad uit en is belast met
de dagelijkse werking van de EGTS. Hij vertegenwoordigt de EGTS en handelt namens haar
en voor haar rekening. De Linieraad bepaalt, met in acht name van de toepasselijke
rechtsregels, de voorwaarden waaronder verhaal ten opzichte van de projectmanager
mogelijk is voor handelingen die hij buiten zijn mandaat heeft gesteld.

Artikel 19 : Personeel
1.

De Linieraad bepaalt de rechtspositie van het personeel, voor zover dit niet door andere
overheden geregeld is, voor het personeel in dienst van de EGTS.

2.

De deelnemers kunnen eigen personeelsleden ter beschikking stellen van de EGTS, voor
zover dit gebeurt conform de toepasselijke regelgeving.

3.

De deelnemers kunnen op basis van artikel 7, vijfde lid, van de Verordening met
eenparigheid van stemmen besluiten om één van de deelnemers te machtigen taken uit
te voeren.

Artikel 20 : Verkrijgen van financiële en andere middelen
1.

De deelnemers betalen jaarlijks voor de werkingskosten van de EGTS.

2.

De Linieraad stelt de jaarlijkse bijdrage voor de gemeentelijke deelnemers voor het
nieuwe begrotingsjaar vast op basis van het inwoneraantal op 1 januari van het jaar
voorafgaand aan het nieuwe begrotingsjaar.
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3.

De Linieraad stelt de jaarlijkse bijdrage voor niet-gemeentelijke deelnemers voor het
nieuwe begrotingsjaar vast.

4.

De jaarlijkse bijdrage kan door de Linieraad niet op een hoger bedrag worden vastgesteld
dan het maximum bedrag dat (bij de oprichting) door de deelnemers is vastgesteld, tenzij
het bevoegde bestuursorgaan van de deelnemer heeft besloten in te stemmen met een
hogere bijdrage.

5.

De jaarlijkse betaling voor de werkingskosten zal geschieden voor 1 maart van het
werkingsjaar.

6.

De Linieraad kan afzonderlijk van de in artikel 20, 1 vermelde jaarlijkse ledenbijdrage een
bijdrage vaststellen voor de uitvoering van de taken bedoeld in artikel 7, 1 tot en met
artikel 7, 5 verleend aan deelnemers en/of niet-deelnemers in overeenstemming met het
doel, de taken en opdrachten vermeld in artikel 6. Deze bijdragen worden niet in
aanmerking genomen voor de berekening van de maximale jaarlijkse bijdrage zoals
vermeld in artikel 20, 4.

7.

De Linieraad kan alle vergoedingen vaststellen voor diensten die ze heeft verleend aan
private entiteiten met inbegrip van ondernemingen en natuurlijke personen. Het dagelijks
bestuur is verantwoordlijk voor de inning en zo nodig invordering van deze bedragen.

Artikel 21 : Begroting

1.

De Linieraad stelt de begroting van de EGTS vast uiterlijk 1 oktober voorafgaand aan het
jaar waarvoor deze geldt.

2.

De Linieraad zendt de begroting met alle daarbij horende stukken binnen een maand na
vaststelling aan de toezichthouder en ter kennisgeving aan de deelnemers.

Artikel 22 : Rekening
1.

De Linieraad stelt de rekening van de EGTS, met het verslag van activiteiten, vast uiterlijk
op 1 juli van het jaar volgend op het kalenderjaar waarop deze betrekking heeft.

2.

De Linieraad zendt de vastgestelde rekening met de in het vorige lid genoemde stukken
toe aan de in artikel 27, eerste lid, bedoelde toezichthoudende instanties.

3.

Na afloop van het toezicht op het beheer van publieke middelen, wordt de rekening door
de Linieraad aan de bevoegde organen van de deelnemers ter kennisgeving toegezonden.

Artikel 23 : Boekhouding en boekjaar
1.

De boekhouding en het kasbeheer beantwoorden aan de eisen gesteld door het Belgische
recht en zijn in overeenstemming met het gestelde in de Verordening.
(EGTS-statuten aangepast door de Linieraad dd. 23 maart 2021)

2.

Het boekjaar stemt overeen met het burgerlijke jaar. Het eerste boekjaar begint echter op
de datum van oprichting en eindigt op 31 december van hetzelfde jaar.

Artikel 24 : Duur
1. De EGTS wordt opgericht voor de duur van 18 jaar.
2. Na afloop van de statutair bepaalde duur kan de samenwerking verlengd worden.
3. De laatste Linieraad die het verstrijken van de duur voorafgaat, kan bij eenparigheid van
stemmen beslissen tot de verlenging van de duur van de EGTS.
4. De daartoe strekkende beslissingen van de bevoegde organen worden bij het verslag van
de Linieraad gevoegd.
5. Uiterlijk negentig kalenderdagen vóór de Linieraad die beslist over de verlenging, wordt de
agenda door de Linieraad aan de deelnemers toegezonden.
6. De deelnemers die niet wensen te verlengen kunnen daartoe niet verplicht worden.
7. De deelnemers die niet wensen te verlengen, houden op deel uit te maken van de EGTS op
het einde van het jaar waarin tot de verlenging door de Linieraad is beslist. De statuten
worden hieraan aangepast. Zij leggen hun daartoe strekkend besluit voor, dat wordt
gevoegd bij het verslag van de Linieraad.
8. De EGTS wordt ontbonden door beslissing van de Linieraad bij eenparigheid van stemmen
van alle deelnemers door haar leden.

Artikel 25 : Toetreding en uittreding
1. De toetreding en uittreding van leden geschiedt volgens de procedure van de
statutenwijziging. De overheid die wenst toe te treden en de deelnemer die wenst uit te
treden, legt aan de Linieraad de daartoe strekkende beslissing van zijn bevoegd orgaan
voor.
2. De Linieraad regelt de voorwaarden en de gevolgen van de toetreding van de nieuwe
leden en aan de uittreding van de bestaande deelnemers.

Artikel 26 : Ontbinding en vereffening
1.

De EGTS kan worden ontbonden hetzij door het verstrijken van de looptijd, hetzij, en dit
voor het verstrijken van de looptijd, als gevolg van een beslissing van de Linieraad.

2.

De beslissing van de Linieraad houdende de ontbinding van de EGTS is slechts geldig als
alle aangesloten deelnemers daarmee instemmen.

(EGTS-statuten aangepast door de Linieraad dd. 23 maart 2021)

3.

Bij ontbinding van de EGTS wordt door de Linieraad een college van vereffenaars
aangesteld. De Linieraad bepaalt de bevoegdheden van de vereffenaars en de wijze
waarop de vereffening precies moet geschieden.

4.

De Linieraad legt de wijze van vereffening en verdeling vast in een vereffeningplan.

5.

Het vereffeningplan voorziet minstens in de financiële gevolgen van de vereffening voor
de deelnemers, de overgang van rechten en plichten, de bestemming van de
eigendommen en de gevolgen voor het personeel van de EGTS.

6.

Het vereffeningplan wordt niet vastgesteld voordat de bevoegde organen van de
deelnemers zijn gehoord en het plan door hen werd goedgekeurd.

7.

De deelnemers blijven te allen tijde verantwoordelijkheid dragen voor de financiële
afwikkeling.

Artikel 27 : Bekendmaking en inwerkingtreding
1. De deelnemers zenden de oprichtingsovereenkomst, deze statuten, evenals het besluit tot
opheffing, toe aan hun toezichthouders.
2. De EGTS treedt in werking op de datum van publicatie van deze statuten in het Belgisch
Staatsblad door de Vlaamse minister, bevoegd voor de binnenlandse aangelegenheden.
3. De Voorzitter verzendt, binnen tien dagen na de in het vorige lid bedoelde bekendmaking,
een verzoek tot bekendmaking van de kennisgeving van oprichting van de EGTS aan het
Publicatieblad van de Europese Unie.

(EGTS-statuten aangepast door de Linieraad dd. 23 maart 2021)

Ondertekend te Sint-Gillis-Waas op 23 maart 2021

De Gemeente Beveren,

Marc Van de Vijver
Burgemeester

Jo Van Duyse
Algemeen directeur
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Ondertekend te Sint-Gillis-Waas op 23 maart 2021
De Gemeente Stekene:

Stany De Rechter
Burgemeester

Dirk de Vetter
Algemeen directeur
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Ondertekend te Sint-Gillis-Waas op 23 maart 2021
De Gemeente Sint-Gillis-Waas:

Maaike De Rudder
Burgemeester

Vicky Van Daele
Algemeen directeur
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Ondertekend te Sint-Gillis-Waas op 23 maart 2021
De Gemeente Hulst:

Jan-Frans Mulder
Burgemeester

Sylvester ter Wal MCM
Gemeentesecretaris
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Ondertekend te Sint-Gillis-Waas op 23 maart 2021
De Provincie Zeeland:

Anita Pijpelink
Gedeputeerde
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Ondertekend te Sint-Gillis-Waas op 23 maart 2021
De Provincie Oost-Vlaanderen:

Riet Gillis
Gedeputeerde

Steven Ghysens
Griffier
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Ondertekend te Sint-Gillis-Waas op 23 maart 2021
Het intergemeentelijk samenwerkingsverband Interwaas:

Lieven Dehandschutter
Voorzitter

Marc Van de Vijver
Ondervoorzitter
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Ondertekend te Sint-Gillis-Waas op 23 maart 2021
Maatschappij Linkerscheldeoever:

Boudewijn Vlegels
Voorzitter

Kris Herremans
Bestuurder
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Bijlage bij de statuten van de ‘EGTS Linieland van Waas en Hulst’
Verdeling Werkingskosten EGTS 2021-2025

2021-2025

Ledenbijdrage
inw. 1 jan 2020

Beveren

49.000

Hulst

27.557

SGW

19.481

Stekene

18.677

Zeeland

forfaitair

OVL

forfaitair

Interwaas

forfaitair

MLSO

forfaitair

totaal

0,9/inw
44.100 €
24.801 €
17.533 €
16.809 €
20.000 €
20.000 €
20.000 €
20.000 €
183.244 €
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