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TITEL I - Vorm, leden, benaming, doel, zetel en duur 
 
Artikel 1 :  
 
De intercommunale kustreddingsdienst West-Vlaanderen in het kort I.K.W.V. 
wordt beheerst door het decreet van 6 juli 2001 houdende intergemeentelijke 
samenwerking. Het is een opdrachthoudende vereniging. De intercommunale 
wordt in de hierna volgende statuten steeds vereniging genoemd. 
De vereniging is samengesteld uit de kustgemeenten De Panne, Koksijde, 
Nieuwpoort, Middelkerke, Oostende, Bredene, De Haan, Blankenberge, Brugge 
en Knokke-Heist. 
 
Artikel 2 :  
 
De vereniging is een publiekrechtelijke rechtspersoon die de rechtsvorm 
aanneemt van een opdrachthoudende vereniging. Haar verbintenissen hebben 
geen handelskarakter. Voor al wat niet uitdrukkelijk geregeld is door het decreet 
van 6 juli 2001, zijn de bepalingen van toepassing van het wetboek voor de 
vennootschappen die gelden voor de vennootschapsvorm van de coöperatieve 
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. 
	
Artikel 3 :  
 
De vereniging heeft tot doel de veiligheid van toeristen, baders, zwemmers en 
watersportbeoefenaars op het strand en in het water langs de West-Vlaamse 
kust maximaal te waarborgen en aldus mede het toerisme aan deze kust te 
bevorderen.  Zij streeft dit doel na met alle middelen, waaronder voornamelijk 
het organiseren, coördineren en begeleiden van de kustreddingsdiensten en het 
uitwerken van sensibiliseringsprojecten. 
De vereniging mag alle verrichtingen uitvoeren die rechtstreeks met het 
maatschappelijk doel verband houden. 
	
Artikel 4 :  
 
De maatschappelijke zetel is gevestigd in het gemeentelijk centrum ‘Calidris’, 
Strandlaan 3, te 8434 Westende (Middelkerke). 
Hij mag door een beslissing van de algemene vergadering worden overgebracht 
naar een ander lokaal in één van de aangesloten gemeenten dat aan hen of aan 
de vereniging toebehoort. Deze beslissing wordt beschouwd als een 
statutenwijziging. 
Naast de maatschappelijke zetel mag de vereniging één of meerdere 
exploitatiezetels vestigen.  
Artikel 5 :  
 



De vereniging wordt opgericht voor de duur van dertig jaar, te rekenen vanaf 3 
februari 1982 en werd verlengd voor de duur van 18 jaar, te rekenen vanaf 26 
juni 2013. 
De vereniging mag slechts verbintenissen aangaan voor een termijn die haar 
eigen bestaansperiode overschrijdt indien zij de nodige maatregelen treft om de 
naleving van deze verbintenissen te waarborgen en indien zij aldus de 
uitoefening van het recht van een deelnemer om niet aan de verlenging deel te 
nemen niet moeilijker of duurder maakt. De statutair bepaalde duur kan telkens 
verlengd worden met 18 jaar overeenkomstig hiernavolgende bepalingen.  
Op verzoek van de gewone meerderheid van het totale aantal deelnemers en op 
voorwaarde dat dit verzoek gedragen wordt door een drievierde meerderheid van 
het aantal deelnemende gemeenten, kan de laatste algemene vergadering die 
het verstrijken van de duur voorafgaat, tot de verlenging beslissen met een 
drievierde  meerderheid van het aantal stemmen. De daartoe strekkende 
gemeenteraadsbeslissingen worden bij het verslag van de algemene vergadering 
gevoegd en zijn gebaseerd op een onderzoek, eventueel vergelijkend in de mate 
er zich verschillende beheersvormen reëel aanbieden. Uiterlijk negentig 
kalenderdagen voor de algemene vergadering die beslist over de verlenging 
wordt de agenda door de raad van bestuur aan alle deelnemers toegezonden. 
De deelnemers die niet wensen te verlengen kunnen daartoe niet verplicht 
worden en houden op deel uit te maken van de vereniging op het einde van het 
jaar waarin tot de verlenging door de algemene vergadering is beslist. Vooraf 
leggen zij hun daartoe strekkende beslissing voor die wordt gevoegd bij het 
verslag van de algemene vergadering. Ze moeten de door hen aangegane 
contractuele verbintenissen naleven, maar zijn voor het overige geen 
schadevergoeding verschuldigd.  Het voltallig personeel van de vereniging wordt 
overgenomen, hetzij door de deelnemers, hetzij eventueel door de overnemers 
van de activiteit, in verhouding tot de kapitaalinbreng of overeenkomstig de 
onderling bereikte akkoorden, en zonder dat de personeelsleden door deze plicht 
tot overname gebonden zijn. De nieuwe werkgever waarborgt de rechten die de 
vereniging op het ogenblik van haar ontbinding, hetzij statutair, hetzij 
contractueel voor de werknemers vastgesteld had. Het door een gemeente 
overgenomen personeel komt, met behoud van zijn geldelijk statuut, terecht in 
een overgangskader dat geen invloed heeft op de personeelsformatie en 
uitdovend is. De gemeenten hebben een recht van voorkeur op overneming van 
de op hun grondgebied gelegen installaties tegen boekwaarde. Deelnemers die 
nalaten over de verlenging te beslissen of hun beslissing mee te delen, worden 
geacht verder deel uit te maken van de vereniging. 
	
Artikel 6 :  
 
De vereniging is samengesteld uit de voor het opmaken van onderhavige akte 
verschijnende partijen alsmede uit de deelnemers die later door de algemene 
vergadering tot toetreding worden toegelaten. 
	
Artikel 7 : 
 
Tijdens de duur van de vereniging is geen uittreding mogelijk. Een deelnemer 
kan door de algemene vergadering worden uitgesloten op de wijze die wordt 
bepaald in artikel 8 van de statuten wegens behoorlijk vastgestelde niet-
naleving der verbintenissen ten opzichte van de vereniging. Indien de duur van 



de vereniging verstrijkt in de loop van het jaar waarin de verkiezingen voor een 
algehele vernieuwing van de gemeenteraden worden georganiseerd, wordt over 
de verlenging pas beslist  in het daaropvolgende jaar, zowel door de betrokken 
gemeenteraden als door de eerste algemene vergadering in de loop van dat 
jaar. Zolang wordt de oorspronkelijke duurtijd verlengd. 
	
Artikel 8 :  
 
Op voorstel van de raad van bestuur kan een lid wegens behoorlijk vastgestelde 
niet-uitvoering van zijn verbintenissen ten overstaan van de vereniging, bij 
besluit van de algemene vergadering genomen bij een meerderheid van twee 
derden van de vertegenwoordigde leden, worden uitgesloten. 
Het betrokken lid dient vooraf te worden opgeroepen om, op zijn verzoek, bij 
monde van zijn vertegenwoordiger te worden gehoord. 
De beslissing tot uitsluiting zal aan het betrokken lid bij aangetekende brief 
worden medegedeeld binnen de acht dagen volgend op de datum van de 
algemene vergadering die tot de uitsluiting heeft beslist.  De uitsluiting wordt 
van kracht op het einde van het lopend boekjaar. 
	
Artikel 9 :  
 
De deelnemer die uittreedt in het kader van verlenging of uitgesloten werd, is 
gerechtigd zijn aandeel in de vereniging te ontvangen, zoals het blijkt uit de 
balans van het boekjaar waarin de uittreding of de uitsluiting zich werkelijk 
voordoet. 
De terugbetaling geschiedt eerst na vereffening van alle schulden of andere 
lasten ten overstaan van de vereniging van het ontslagnemend of uitgesloten 
lid. 
Gedurende de voor de terugbetaling bepaalde termijn zal de terug te betalen 
som ten gunste van het uittredend of uitgesloten lid geen intrest opbrengen. 
	
Artikel 10 :  
 
De toetreding, de uittreding of de uitsluiting van een deelnemer blijkt uit het 
register van de deelnemers.  
	
	
TITEL II. - Maatschappelijk kapitaal, verplichtingen van de vennoten 
	
Artikel 11 : 
 
Het maatschappelijk kapitaal waarvan het vast gedeelte  € 23.549,90 bedraagt, 
is samengesteld uit ondeelbare aandelen van  €24,79 elk. 
	
Artikel 12 :  
 
Bij de oprichting en bij latere toetreding tot de vereniging wordt de plaatsing op 
het kapitaal door de nieuwe deelnemers vastgesteld door de Algemene 
Vergadering op voorstel van de Raad van Bestuur.  
Het geplaatst kapitaal wordt op het ogenblik van de oprichting of van de latere 
toetreding onmiddellijk volgestort. 



Rekening houdend met het voorgaande is het maatschappelijk kapitaal als volgt 
geplaatst: 

• de gemeente Bredene :  €2.354,99; 
• de gemeente De Panne:  €2.354,99; 
• de gemeente Knokke-Heist : €2.354,99 ; 
• de gemeente Koksijde : €2.354,99; 
• de gemeente Middelkerke : €2.354,99; 
• de stad Nieuwpoort : €2.354,99; 
• de stad Oostende : €2.354,99. 
• de stad Blankenberge:  €2.354,99. 
• de stad Brugge: €2.354,99. 
• de gemeente De Haan:  €2.354,99. 

	
Artikel 13 :  
 
De vereniging bepaalt, mits voorafgaandelijke beslissing van de raad van 
bestuur, welke organisatie instaat voor de opleiding en bijscholing van het 
personeel dat bij de kustreddingsdienst wordt ingezet. 
De gemeenten verbinden zich ertoe ten voordele van de vereniging afstand te 
doen van de rechten die zij uit de wet van 30 april 1958 voor het verlenen van 
strandconcessies en uit haar uitvoeringsbesluiten putten en die voor de 
vereniging nodig zijn voor het verwezenlijken van haar maatschappelijk doel. 
De vereniging zal de aangesloten gemeenten vrijwaren telkens deze laatsten 
door derden worden aangesproken of in rechte gedagvaard om welke reden ook 
die rechtstreeks of onrechtstreeks met de organisatie en de daadwerkelijke 
kustreddingsdienst verband houden.  
	
Artikel 14 : 
 
De deelnemers verbinden er zich toe ieder jaar aan de vereniging een bijdrage 
te storten die vastgesteld wordt door de raad van bestuur. 
 
Deze bijdrage wordt als volgt vastgesteld: 
aan de aangesloten gemeenten zal een bijdrage in de uitgaven worden gevraagd. 
Het totaal bedrag van de gemeentelijke bijdragen wordt vastgesteld door de raad 
van bestuur. De bijdrage voor iedere gemeente afzonderlijk wordt als volgt 
vastgesteld:1) een vast gedeelte: voor elke gemeente drie procent (3 %) van de 
totale bijdrage ten laste van alle gemeenten-deelnemers en 2) een variabel 
gedeelte: de berekening van het variabel gedeelte (totale bijdrage min de totale 
vaste bijdrage) zal gebeuren naar verhouding van het aantal kilometer bewaakt 
strand, het aantal aangestelde redders en het aantal ter beschikking gestelde 
boten. 
 
De raad van bestuur mag provisies of voorafbetalingen opvragen op basis van 
ramingen, vastgesteld in de door hem opgemaakte jaarlijkse begroting van 
ontvangsten en uitgaven; het saldo wordt, op verzoek van de raad van bestuur, 
gestort na goedkeuring van de jaarrekening door de algemene vergadering. 
Wanneer de betalingen niet geschieden binnen de termijnen door de statuten 
voorzien of vastgesteld door de raad van bestuur, zal van rechtswege en zonder 
ingebrekestelling een intrest op de achterstallige betalingen verschuldigd zijn. 
Deze regeling geldt voor alle betalingen, door de aangesloten deelnemers aan de 
vereniging verschuldigd.  De gedane stortingen worden in de eerste plaats gebruikt 



tot kwijting van verschuldigde intresten. 
	
Artikel 15 :  
 
De deelnemers zijn slechts aansprakelijk tot beloop van het door hen geplaatst 
kapitaal in de vereniging en van de jaarlijkse door hen verschuldigde bijdrage in 
de werkingskosten.  Er bestaat onder hen geen solidaire aansprakelijkheid. 
De deelnemers verbinden er zich toe bij de kredietinstellingen de leningen te 
waarborgen waartoe door de algemene vergadering beslist wordt voor de 
verwezenlijking van het doel van de vereniging. 
	
	
TITEL III. - Bestuur en toezicht 
	
A. Raad van Bestuur, directiecomité : 
 
Artikel 16 :  
 
De vereniging wordt bestuurd door een raad van bestuur waarin elke deelnemer 
het recht heeft zich te laten vertegenwoordigen door één bestuurder.  
De kandidaten worden voorgedragen door de betrokken gemeenteraden en, in 
voorkomend geval, door het statutair daartoe geëigend orgaan. 
Tot de voor de gemeenten voorbehouden ambten van bestuurder kunnen worden 
benoemd gemeenteraadsleden, burgemeesters of schepenen. De gemeenteraad 
kan tevens kandidaat bestuurders voordragen die geen lid zijn van de 
gemeenteraad of de districtsraad maar van wie de deskundigheid met betrekking 
tot de statutair bepaalde doelstellingen manifest aantoonbaar is. Deze voordracht 
dient uitdrukkelijk gemotiveerd. In dat geval is de onverenigbaarheid van het 
mandaat van bestuurder met de functie van werknemer van een aangesloten 
bestuur, zoals voorzien in het decreet niet van toepassing. 
De bestuurders worden door de algemene vergadering benoemd met gewone 
meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen. De benoeming van de 
bestuurders gebeurt bij geheime stemming. 
Wanneer een plaats van bestuurder openvalt, draagt de deelnemer die het 
wegvallend lid heeft voorgesteld, een nieuwe kandidaat voor om het mandaat 
van zijn voorganger te voltooien.  De raad van bestuur voorziet voorlopig in de 
vervanging.  De algemene vergadering beslist over de benoeming tijdens haar 
eerstvolgende bijeenkomst. 
	
	
Artikel 16 bis:  
 
Iedere deelnemende gemeente heeft het recht, tot lid van de raad van bestuur 
met raadgevende stem, een gemeenteraadslid aan te duiden, verkozen op een 
lijst waarvan geen enkele verkozene deel uitmaakt van het college van 
burgemeester en schepenen of aangesteld is als voorzitter van het openbaar 
centrum voor maatschappelijk welzijn, en deze aanduiding voor te leggen aan de 
algemene vergadering die overgaat tot de samenstelling van de raad van bestuur 
na de algehele vernieuwing van de gemeenteraden.  In de oproeping voor die 
algemene vergadering wordt de aandacht van de gemeenten gevestigd op dit 
recht.  



Indien het aantal gemeenten dat van dit recht gebruik maakt ten hoogste vijf 
bedraagt, neemt de algemene vergadering akte van de 
gemeenteraadsbeslissingen en wonen de aldus aangeduide leden met 
raadgevende stem vanaf dat ogenblik de zittingen van de raad van bestuur 
bij. Indien het aantal gemeenten dat van het in de eerste alinea van dit artikel 
bepaalde recht gebruik maakt, meer dan vijf bedraagt, neemt de algemene 
vergadering akte van de gemeenteraadsbeslissingen en bepaalt zij de rangorde 
van de aangeduide leden met raadgevende stem in afdalende volgorde volgens 
het totaal van de coëfficiënten van toepassing voor berekening van het variabel 
gedeelte van de gemeentelijke bijdrage overeenkomstig artikel 14 b) van de 
statuten. De duur van het mandaat van lid met raadgevende stem bedraagt zes 
jaar.  
Bij het verstrijken van de duur wordt in de algehele vervanging van deze leden 
voorzien op de wijze bepaald in de tweede en de derde alinea van dit 
artikel. Indien het aantal gemeenten dat van het in de eerste alinea van dit 
artikel bepaalde recht gebruik maakt meer dan vijf bedraagt, dan zal de 
algemene vergadering het mandaat van lid met raadgevende stem beperken tot 
drie jaar. In dit geval wordt de rangorde opnieuw vastgesteld volgens in 
voorgaande alinea vastgestelde criterium met voorkeur in dalende volgorde aan 
de leden aangeduid door de gemeenten die niet eerder in de lopende legislatuur 
volgens dit stelsel vertegenwoordigd waren in de raad van bestuur. In de 
oproeping voor de algemene vergadering wordt de aandacht van de gemeenten 
gevestigd op dit recht.  
Bij verlies van het mandaat van een overeenkomstig de voorgaande alinea’s 
aangeduid lid met raadgevende stem vóór het verstrijken van de duur bepaald in 
de vierde alinea van dit artikel, heeft de gemeente die de oorspronkelijke 
aanduiding heeft verricht, het recht onmiddellijk in de vervanging te voorzien bij 
gemeenteraadsbeslissing. Het aldus aangeduide lid wordt opgenomen in de 
eerstvolgende raad van bestuur en voltooit het mandaat van zijn 
voorganger. Voor de eerste toepassing van dit artikel komt de bevoegdheid van 
de algemene vergadering waarvan sprake is in de eerste alinea, toe aan de 
algemene vergadering die de opneming van dit artikel in de statuten heeft 
goedgekeurd. 
 
Artikel 17 :  
 
Het mandaat van bestuurder heeft een duur van zes jaar.  Het is hernieuwbaar. 
De bestuurders verliezen hun mandaat: 
a) bij ontslag; 
b) van rechtswege: alle mandatarissen zijn van rechtswege ontslagnemend bij 

verlies van hun openbaar mandaat, uitgezonderd in geval van algehele 
vernieuwing van de gemeenteraden. In dat geval moet binnen de eerste drie 
maanden van het jaar volgend op dat van de verkiezingen, een algemene 
vergadering worden bijeengeroepen waarbij tot een algehele vervanging van 
de raad van bestuur wordt overgegaan, voor zover de raden van de 
deelnemende besturen die de voordracht moeten doen, reeds in hun nieuwe 
samenstelling vergaderd hebben. Is dat niet het geval, dan worden de 
betrokken nieuwe bestuurders benoemd door de algemene vergadering 
waarvan sprake is in artikel 65 van het decreet, die tevens kwijting verleent 
aan de bestuurders die het voorgaande boekjaar in functie waren en die tot 
dan de verantwoordelijkheid blijven dragen overeenkomstig artikel 50 van het 



decreet. 
c) wanneer zij niet meer het vertrouwen genieten van de deelnemer die hen 

heeft voorgedragen ingevolge de betekening van de voordracht van een 
nieuwe kandidaat. 

	
Artikel 18 :  
 
De Raad van Bestuur verkiest onder zijn leden een voorzitter en een 
ondervoorzitter. 
De voorzitter en ondervoorzitter worden voor een termijn van zes jaar verkozen 
onder de bestuurders die door de gemeenten werden voorgedragen. 
Bij afwezigheid van de voorzitter, treedt de oudste in functie zijnde bestuurder 
uit de groep van bestuurders die door de gemeenten werden voorgedragen als 
voorzitter op. De voorzitter dient steeds burgemeester, schepen of 
gemeenteraadslid te zijn. 
De uittredende voorzitter en ondervoorzitter zijn herkiesbaar. 
Aan hun functie wordt in ieder geval een einde gesteld wanneer zij geen 
mandaat meer als bestuurder vervullen. 
De Raad van Bestuur duidt buiten de leden een secretaris aan en stelt zijn 
ambtstermijn en vergoeding vast. 
	
Artikel 19 :  
 
De raad van bestuur vergadert slechts geldig wanneer de meerderheid van zijn 
leden aanwezig is zowel in het geheel als in de groep der deelnemende 
gemeenten. De vergaderingen zijn niet openbaar. 
Indien op een zitting de raadsleden niet in voldoende aantal zijn, wordt een 
nieuwe vergadering bijeengeroepen binnen de veertien dagen, de raad kan dan 
geldig beslissen welk ook het aantal aanwezigen zij, doch enkel over de punten 
die bij de eerste bijeenroeping op de agenda werden geplaatst en voor zover het 
niet gaat over een statutenwijziging.  De oproepingsbrief voor deze vergadering 
vermeldt de onderhavige bepalingen. 
De beslissingen worden bij eenvoudige meerderheid van stemmen genomen. 
Elke bestuurder beschikt over één stem. Bij staking van stemmen is de stem van 
de bestuurder die de vergadering voorzit, beslissend. 
Om geldig te zijn moeten alle besluiten ook de meerderheid bekomen van de 
bestuurders die door de gemeenten werden voorgedragen. 
De raad van bestuur komt samen op uitnodiging van de voorzitter of, bij 
ontstentenis, van de ondervoorzitter.  Op aanvraag van drie bestuurders is de 
voorzitter, of bij ontstentenis, de ondervoorzitter, ertoe gehouden de raad binnen 
de veertien dagen in vergadering bijeen te roepen.  Behoudens gevallen van 
hoogdringendheid, worden de oproepingen gedaan ten laatste zeven dagen vóór 
de datum van de in het vooruitzicht gestelde vergadering. 
Zij vermelden de agenda. Elke bestuurder kan één van zijn collega’s van 
dezelfde categorie deelnemers schriftelijk, per fax, per e-mail of gelijk welk 
ander schriftelijk communicatiemiddel, waarvan de authenticiteit van herkomst 
op voldoende wijze identificeerbaar is, volmacht geven om hem op een bepaalde 
vergadering van de raad te vertegenwoordigen en er in zijn plaats te stemmen. 
De volmachtdrager zal in dit geval, wat het stemmen betreft, geacht aanwezig te 
zijn. Geen enkele volmachtdrager mag evenwel meer dan 1 volmacht krijgen. 
	
Artikel 20 :  



 
De beslissingen van de raad van bestuur blijken uit de notulen die in een daartoe 
bestemd register worden opgenomen, zonder enig wit vak of tussen regel. 
Zij worden door de voorzitter en de secretaris ondertekend. 
De uittreksels, verzendingen en kopieën van de notulen worden door de 
voorzitter of diens plaatsvervanger ondertekend en uiterlijk binnen de veertien 
dagen aan elke bestuurder overgemaakt. 
De secretaris stuurt binnen de twintig dagen na elke vergadering een beknopt 
overzicht van de genomen beslissingen aan de Vlaamse regering.  
De gedetailleerde notulen met bijgevoegd het stemgedrag van de individuele 
leden en alle documenten waar in de notulen naar verwezen wordt, moeten 
elektronisch ter beschikking worden gesteld wanneer een raadslid via zijn 
deelnemend lokaal bestuur daar om vraagt, onverminderd de decretale 
bepalingen inzake openbaarheid van bestuur.  
De vereniging moet een website hebben waarop de overzichtslijsten van de 
genomen besluiten met een beknopte omschrijving van de daarin geregelde 
aangelegenheden worden gepubliceerd ter inzage van het publiek. 
 
Artikel 21 :  
 
De raad van bestuur geniet de meest uitgebreide bevoegdheid om alle daden van 
beheer en beschikking te stellen in verband met de doelstellingen van de 
vereniging.  Tot zijn bevoegdheid behoort al wat niet uitdrukkelijk door de 
wetten en de statuten aan de algemene vergadering wordt voorbehouden. 
Hij mag onder meer alle overeenkomsten aangaan, kopen, verkopen, ruilen, 
verwerven of vervreemden alle roerende of onroerende goederen met of zonder 
waarborg huren of verhuren; alle tarieven vaststellen voor de te leveren 
prestaties; alle hypothecaire en andere waarborgen verlenen of aanvaarden, de 
clausule van dagelijkse uitwinning bedingen, alle inschrijvingen, 
overschrijvingen, dagvaardingen, beslagleggingen of verzet met of zonder 
verzaking van alle zakelijke rechten, voorrechten, hypotheken of eisen tot 
ontbinding intrekken, zonder verplicht te zijn enige betaling te bewijzen; de 
hypotheekbewaarder ontslaan van de verplichting om ambtshalve inschrijving te 
doen; welke rang van inschrijving ook, toestaan; alle dagvaardingen doen 
betreffende de maatschappelijke belangen, alle leningen op korte of lange 
termijn afsluiten. 
Deze opsomming is niet limitatief. 
De raad van bestuur kan onder zijn aansprakelijkheid aan het in artikel 24 
genoemde directiecomité de bevoegdheden opdragen die vereist zijn voor het 
dagelijks bestuur van de vereniging. 
	
Artikel 22 :  
 
De raad van bestuur benoemt en ontslaat het personeel en stelt het statuut en 
de bezoldiging ervan vast. 
Het personeel echter dat effectief aangesteld wordt voor de eigenlijke 
kustreddingsdiensten, wordt in dienst genomen door de respectievelijke 
betrokken gemeentebesturen conform de door de raad van bestuur gestelde 
voorwaarden en ter beschikking gesteld van de vereniging voor de duur van hun 
aanstelling. 



De raad van bestuur stelt aldus de minimale vereisten vast voor de functie van 
redder, post-overste, adjunct-hoofdredder en hoofdredder. 
De raad van bestuur bepaalt het algemeen beleid dat bij de organisatie, de 
coördinatie en de begeleiding van de kustreddingsdienst wordt gevoerd, en 
oefent er het toezicht op uit. Het bepalen van het aantal badzones op het 
grondgebied van elke aangesloten gemeente wordt slechts na ruggespraak met 
het betrokken gemeentebestuur definitief vastgesteld. 
De raad van bestuur stelt eveneens de huishoudelijke reglementen in verband 
met de werking van de dienst vast. 
Indien de raad van bestuur vaststelt dat een aangesloten gemeente de 
voorschriften van dit artikel niet in acht neemt, kan hij, na voorafgaande 
ingebrekestelling en bij stilzitten van de betrokken gemeente, zelf de 
noodzakelijke maatregelen treffen en zijn de kosten, die daarvan het gevolg zijn, 
ten laste van de in gebreke blijvende gemeente. 
	
Artikel 23 :  
 
§ 1. De bestuurders zijn niet persoonlijk gebonden door de verbintenissen van de 
vereniging. De bestuurders zijn overeenkomstig het gemeen recht 
verantwoordelijk voor de vervulling van de taak die hun is opgedragen en zijn 
aansprakelijk zonder hoofdelijkheid voor de tekortkomingen in de normale 
uitoefening van hun bestuur. 
 
§ 2. Geen lid van de raad van bestuur mag: 

• aanwezig zijn bij de beraadslaging over zaken waarbij het, persoonlijk of 
als zaakwaarnemer, een rechtstreeks belang kan hebben of waarbij zijn 
bloedverwanten of aanverwanten tot de vierde graad inbegrepen, een 
persoonlijk of rechtstreeks belang hebben; 
Dit verbod strekt niet verder dan de bloed- en aanverwanten tot de 
tweede graad zo het gaat om voordrachten van kandidaten, benoemingen, 
afzettingen en schorsingen; 

• rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen aan eender welke diensten, 
leveringen of werken voor de vereniging; 

• optreden in eender welke hoedanigheid in gedingen tegen de vereniging. 
• pleiten voor de vereniging, advies geven of betwiste gevallen behandelen 

tenzij dit kosteloos gebeurt.  
• optreden als raadsman van een personeelslid in tuchtzaken. 

 
Wordt van rechtswege als ontslagnemend en niet herkiesbaar beschouwd, de 
bestuurder die handelt tegen de in dit artikel bepaalde verboden. 
De algemene vergadering bevestigt dit ontslag bij een met redenen omklede 
beslissing. 
	
Artikel 24 :  
 
De raad van bestuur kan in zijn midden een directiecomité oprichten bestaande 
uit vier leden. 
De voorzitter en de ondervoorzitter van de raad van bestuur maken ambtshalve 
deel uit van het directiecomité en oefenen er het ambt van respectievelijk 
voorzitter en ondervoorzitter uit. 
De overige twee leden worden aangeduid onder de vertegenwoordigers van de 
gemeenten; deze aanduiding geschiedt volgens een in een huishoudelijk 



reglement opgenomen beurtrol waarbij in elk geval de geografische spreiding 
wordt verzekerd. 
Het directiecomité is belast met de voorbereiding van de vergaderingen van de 
raad van bestuur en het treffen van de dringende en noodzakelijke maatregelen.  
Het neemt het dagelijks bestuur van de vereniging waar. De vergaderingen zijn 
niet openbaar en elk lid heeft één stem. 
Om geldig te beraadslagen en te beslissen is een aanwezigheidsquorum 
vastgesteld op de gewone meerderheid, zowel globaal als in de groep der 
deelnemende gemeenten. De voor de beslissingen vereiste meerderheid moet 
steeds bereikt zijn zowel globaal als in de groep der gemeenten.  
	
Artikel 25 :  
 
De raad van bestuur zal aan de toezichthoudende overheid en aan de 
deelnemers alle inlichtingen verstrekken die deze nodig hebben voor hun 
informatie en opdat ze in staat zouden zijn hun recht van toezicht uit te oefenen. 
	
Artikel 26 :  
 
De algemene vergadering bepaalt, binnen de perken en overeenkomstig de 
toekenningsvoorwaarden die vastgesteld zijn door de Vlaamse regering, het 
presentiegeld en de andere vergoedingen die in het kader van de bestuurlijke 
werking  van de vereniging kunnen worden toegekend. Jaarlijks wordt een per 
mandataris geïndividualiseerd overzicht van de in het voorbije boekjaar 
ontvangen vergoedingen en presentiegelden gevoegd bij de documenten die aan 
de deelnemende gemeenten worden bezorgd overeenkomstig de bepalingen 
voorzien in het decreet. 
	
Artikel 27 :  
 
Alle akten die de vereniging tegenover derden binden worden ondertekend door 
de voorzitter van de raad van bestuur en een bestuurder die niet van enig 
voorafgaand besluit noch van enige machtiging moeten doen blijken. 
De handtekening van de voorzitter volstaat voor akten van dagelijks bestuur en 
voor de briefwisseling. 
Alle rechtsgedingen, hetzij als eisende, hetzij als verwerende partij, worden in 
naam van de raad van bestuur gevoerd door zijn voorzitter of, bij diens 
verhindering, door de bestuurder daartoe aangewezen door de raad van bestuur. 
	
	
B.  Commissaris: 
 
Artikel 28 :  
 
De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de 
regelmatigheid, vanuit het oogpunt van dit decreet en van de statuten, van de 
verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt uitgeoefend door een 
commissaris. De commissaris wordt benoemd door de algemene vergadering 
onder de leden van het Instituut der Bedrijfsrevisoren voor 3 jaar. Hij is 
onderworpen aan de wettelijk en reglementaire bepalingen die zijn ambt en zijn 
bevoegdheid regelen.  



	
Artikel 29 :  
 
De commissaris oefent een onbeperkt recht van toezicht en controle uit op alle 
verrichtingen van de vereniging. Hij mag inzage nemen, doch zonder ze te 
verplaatsen, van de boeken, de briefwisseling, de notulen en over het algemeen 
van alle geschriften van de vereniging. Vijfenveertig kalenderdagen voor de 
algemene vergadering overhandigt de commissaris het verslag omtrent zijn 
opdracht dat verstuurd wordt naar alle deelnemers van de vereniging. 
	
	
TITEL IV. - Algemene vergadering 
	
Artikel 30: 
	
De algemene vergadering is samengesteld uit de deelnemers. 
Elke deelnemer beschikt in de algemene vergadering over een aantal stemmen 
gelijk aan zijn aandelen. 
De beslissingen van de algemene vergadering, genomen binnen de perken van 
de wet en van deze statuten, zijn bindend voor alle deelnemers. 
De vergaderingen zijn openbaar. Om geldig te beraadslagen en te beslissen is 
een aanwezigheidquorum vastgesteld op de gewone meerderheid van het aantal 
statutair bepaalde stemmen, zowel globaal als in de groep der deelnemende 
gemeenten. Van dit aanwezigheidsquorum kan afgeweken worden voor een 
tweede vergadering die volgt op een onvoldoende samengestelde eerdere 
vergadering, en voor zover het gaat om punten die voor de tweede maal op de 
agenda voorkomen. Deze bepaling geldt niet voor statutenwijzigingen. De 
algemene vergadering mag enkel beraadslagen over de punten die op de agenda 
voorkomen.  De tekst van artikel 33 wordt in de tweede bijeenroeping vermeld. 
 Geen deelnemer kan beschikken over een aantal stemmen dat hoger ligt dan de 
helft van het totale aantal statutair bepaalde stemmen. 
	
Artikel 31: 
 
De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van 
bestuur of door diegene die hem vervangt. 
De vergadering wijst de secretaris en twee stemopnemers aan. 
	
Artikel 32: 
 
§1 De jaarrekeningen worden vastgesteld door de algemene vergadering in de 
loop van het eerste semester van het volgende boekjaar aan de hand van het 
verslag van de raad van bestuur en het verslag van de commissaris. Samen met 
de uitnodiging worden deze documenten ter beschikking gesteld van de 
deelnemende gemeenten, die het mandaat van hun vertegenwoordiger terzake 
bepalen. Afgezien van  de jaarvergadering waarvan hierboven sprake is, wordt 
nog minstens één buitengewone algemene vergadering belegd in de loop van het 
laatste trimester van elk jaar, om de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen 
strategie voor het volgende boekjaar te bespreken. Een door de raad van 
bestuur opgestelde begroting staat op de agenda van deze vergadering. De raad 
van bestuur kan de algemene vergadering samen roepen telkens het belang van 



de vereniging zulks vereist. De commissaris kan de algemene vergadering 
bijeenroepen. De raad van bestuur moet ook de algemene vergadering 
bijeenroepen wanneer ten minste een zesde van het aantal deelnemers daarom 
verzoekt. De oproeping tot de algemene vergadering en de vastgestelde agenda 
moet ten minste 30 kalenderdagen vooraf schriftelijk aan de deelnemers worden 
verstuurd. 
§2 De agenda van de algemene vergadering wordt opgesteld door de raad van 
bestuur. Een aantal deelnemers dat ten minste een zesde van het totale aantal 
leden bedraagt, mag evenwel punten op de agenda brengen op voorwaarde dat 
zij ten minste 45 kalenderdagen voor de datum van de algemene vergadering 
daarvan mededeling geven aan de raad van bestuur. De agenda en, in 
voorkomend geval de stukken die betrekking hebben op de jaarrekening die is 
opgesteld door de raad van bestuur worden bij de oproepingsbrieven gevoegd. 
§3 De raad van bestuur legt aan de jaarvergadering, die telkens plaatsvindt in de 
loop van het eerste werkingsjaar na het jaar waarin verkiezingen voor de 
algehele hernieuwing van de gemeenteraden, worden georganiseerd, een 
evaluatierapport voor over de werking van de vereniging. Dat rapport bevat een 
nieuw ondernemingsplan voor de komende zes jaar of een gemotiveerd voorstel 
het samenwerkingsverband te beëindigen met inachtneming van de statutair 
bepaalde rechten van de deelnemers. De eerste evaluatieperiode kan korter zijn 
dan zes jaar, gelet op de datum van de oprichting. Alle deelnemers ontvangen 
dit rapport uiterlijk 30 kalenderdagen voor de datum van de jaarvergadering en 
bepalen het mandaat van hun vertegenwoordiger. 
	
Artikel 33 :  
 
Elke deelnemer mag zich in de algemene vergadering laten vertegenwoordigen 
door één vertegenwoordiger of door diens plaatsvervanger. De gemeenteraad 
bepaalt het aantal afgevaardigden van de gemeenten  op de algemene 
vergadering aan de hand van twee voor alle deelnemende gemeenten op 
dezelfde wijze geldende  criteria, waarbij in gelijke mate rekening gehouden 
wordt met zowel de omvang van de bevolking volgens de laatst gepubliceerde 
officiële bevolkingscijfers, als met de kapitaalinbreng. Iedere gemeente duidt 
steeds minstens één afgevaardigde aan voor de volledige duur van de 
legislatuur.  Desgewenst kan de gemeente overeenkomstig de in voorgaande 
alinea bepaalde criteria, bijkomende afgevaardigden aanduiden per volledige 
schijf van twintig procent van respectievelijk haar bevolkingscijfer in verhouding 
tot het totale bevolkingscijfer van het gemeentelijke ambtsgebied van de 
vereniging, en haar kapitaalinbreng in verhouding tot het totale maatschappelijk 
kapitaal van de vereniging.  De oproeping voor de algemene vergadering 
vermeldt voor iedere gemeente de daartoe benodigde cijfergegevens, aan de 
hand van de laatst gepubliceerde officiële bevolkingscijfers en van de laatst 
goedgekeurde jaarrekeningen.  De gemeenteraad bepaalt het aantal stemmen 
waarover iedere afgevaardigde beschikt, zonder dat het totale aantal stemmen 
waarover de gemeente statutair beschikt, overschreden kan worden.” 
Alvorens de vergadering bij te wonen ondertekenen de vertegenwoordigers van 
de vennoten een aanwezigheidslijst.  Deze lijst wordt door de voorzitter echt 
verklaard en bij de notulen van de vergadering gevoegd. 
De volmachten moeten ten minste vijf dagen vóór de bijeenkomst van de 
algemene vergadering aan de raad van bestuur worden medegedeeld. 
De voorzitter van de vergadering mag nochtans bij een bijzondere beslissing, die 



voor allen geldt, laattijdig ingediende volmachten aanvaarden.  Niemand mag 
méér dan één deelnemer vertegenwoordigen. 
	
Artikel 34: 
 
De algemene vergadering beslist soeverein over al de op de agenda 
voorkomende punten.  Zij neemt kennis van het activiteitenverslag, en bij 
afzonderlijke stemming verleent ze kwijting aan de bestuurders en de 
commissaris-revisor, en keurt ze de jaarrekening goed. 
De bestuurders en de commissaris-revisor mogen de algemene vergadering 
bijwonen, maar zonder stemrecht en niet als vertegenwoordigers van een 
deelnemer. 
	
Artikel 35 :  
 
De beslissingen van de algemene vergaderingen blijken uit de notulen die in een 
daartoe bestemd register worden opgenomen, zonder enig wit vak of 
tussenregel.  Zij worden door de voorzitter van de vereniging en door de 
secretaris ondertekend. 
De secretaris stuurt binnen de twintig dagen na de algemene vergaderingen 
kopie van de notulen van de algemene vergadering aan de deelnemers en een 
beknopt overzicht van de genomen beslissingen aan de Vlaamse regering. 
De vereniging moet een website hebben waarop de overzichtslijsten van de 
genomen besluiten met een beknopte omschrijving van de daarin geregelde 
aangelegenheden worden gepubliceerd ter inzage van het publiek. 
 
Artikel 36: 
 
De algemene vergadering is o.a. bevoegd voor: 
• het aanbrengen van wijzigingen aan de statuten; 
• het goedkeuren van de jaarrekeningen, voorgelegd door de raad van 

bestuur; 
• het aanvaarden van nieuwe deelnemers; 
• het uitsluiten van deelnemers. 
	
Artikel 37: 
 
De beslissingen worden genomen bij volstrekte meerderheid van de geldig 
uitgebrachte stemmen, behalve wanneer door het decreet of door deze statuten 
een andere meerderheid is vereist. 
De vereiste meerderheid moet in alle gevallen tezelfdertijd, zowel voor het 
geheel der uitgebrachte stemmen van de deelnemers als voor het geheel der 
uitgebrachte stemmen van de gemeenten, verworven zijn. 
Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen. 
Wanneer bij benoemingen bij de eerste stemming geen volstrekte meerderheid 
wordt verkregen, wordt een nieuwe stemming gehouden over de twee 
kandidaten, die het grootst aantal stemmen bekomen hebben; bij staking van 
stemmen is de oudste kandidaat verkozen. 
	
Artikel 38: 
	
§1. De wijzigingen in de statuten worden artikelsgewijs aangebracht door de 



algemene vergadering met een drievierde meerderheid, zowel voor het geheel 
van de geldig uitgebrachte stemmen, als voor de geldig uitgebrachte stemmen 
van de vertegenwoordigde gemeenten, en op voorwaarde dat de gewone 
meerderheid van het aantal deelnemende gemeenten haar instemming 
betuigt. Uiterlijk negentig kalenderdagen voor de algemene vergadering die de 
statutenwijzigingen moet beoordelen, wordt een door de raad van bestuur 
opgesteld ontwerp aan alle deelnemers voorgelegd. De beslissingen terzake van 
hun raden die de oorspronkelijke statuten hebben goedgekeurd, bepalen het 
mandaat van de respectieve vertegenwoordigers op de algemene vergadering en 
worden bij het verslag gevoegd. De deelnemers die nalaten binnen de gestelde 
termijn een beslissing te nemen en voor te leggen, worden geacht zich te 
onthouden. De onthouding bepaalt het mandaat van hun vertegenwoordiger op 
de algemene vergadering.  
	
§2. Het verslag van de algemene vergadering houdende wijziging van de 
statuten wordt, samen met de bijhorende documenten waaronder de 
beslissingen van de deelnemers, binnen een termijn van dertig dagen na de 
algemene vergadering aan de toezichthoudende overheid voorgelegd.  
	
§3. De statutenwijzigingen worden op dezelfde wijze als de oprichtingsakte 
neergelegd en bekendgemaakt. Een volledig gecoördineerde tekst van de 
statuten wordt neergelegd in de zetel  van de vereniging, bij de 
toezichthoudende overheid en in de gemeentehuizen van elke deelnemende 
gemeente, evenals in het provinciehuis van de deelnemende provincie, binnen 
een termijn van dertig kalenderdagen na de ontvangst door de vereniging van 
het goedkeuringsbesluit of na het verstrijken van de goedkeuringstermijn.  
 
§4. de statutenwijzigingen zijn slechts uitvoerbaar nadat ze zijn goedgekeurd bij 
besluit van de Vlaamse Regering of door het verstrijken van de termijn voor 
goedkeuring. Er kan geen terugwerkende kracht aan verbonden worden die 
verder reikt dan de eerste januari van het boekjaar waarin de algemene 
vergadering de wijzigingen heeft aangebracht. Er kunnen geen 
statutenwijzigingen aan de deelnemers worden voorgelegd in de loop van het 
jaar waarin verkiezingen voor een algehele vernieuwing van de gemeenteraden 
worden georganiseerd, tenzij ingevolge een wettelijke of reglementaire 
verplichting. 
 
 
TITEL VI. - Jaarrekening en winstverdeling 
	
Artikel 39: 
 
§1. Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december. 
Per eenendertig december van elk jaar worden de rekeningen afgesloten en 
maakt de raad van bestuur de inventaris, de jaarrekening en de voorstellen tot 
verdelen van het batig saldo op.  Deze stukken worden ten laatste samen met de 
oproeping tot de jaarvergadering aan de deelnemers medegedeeld. 
De raad van bestuur stelt ten minste 60 kalenderdagen  vóór de jaarvergadering, 
alle stukken die nodig zijn voor het onderzoek van de geschriften, zonder 
verplaatsing van documenten, ter beschikking van de Commissaris-revisor. 
De boekhouding van de vereniging wordt gehouden volgens de wetgeving op de 



boekhouding van de ondernemingen en overeenkomstig de richtlijnen van de 
bevoegde overheid.  
§2. De raad van bestuur deelt uiterlijk dertig kalenderdagen voor de algemene 
vergadering aan de deelnemers van de vereniging mede: het ontwerp der 
jaarrekeningen, evenals alle documenten die door de raad van bestuur aan de 
algemene vergadering onderworpen dienen te worden. 
 
Artikel 40: 
 
De waarde van de installaties, die eigendom zijn van de vereniging, worden 
jaarlijks afgeschreven volgens een beslissing van de raad van bestuur, 
overeenkomstig de desbetreffende richtlijnen van de bevoegde overheid.  
	
Artikel 41: 
 
De jaarrekeningen, het verslag van de commissaris, alsmede  een uitvoerig 
verslag omtrent de activiteiten van de vereniging worden elk jaar, binnen de 30 
kalenderdagen na de goedkeuring van de jaarrekeningen in tweevoud aan de 
deelnemers toegezonden. Deze documenten worden eveneens binnen dezelfde 
termijn toegezonden aan de Vlaamse Regering. 
 
Artikel 42: 
 
Het saldo van de resultatenrekening, waarin alle lasten, onkosten en 
afschrijvingen zijn opgenomen, maakt eventueel de nettowinst uit. 
Het batig saldo wordt als volgt verdeeld: 
5 pct. voorafneming voor het vormen van de wettelijke reserve tot dit één tiende 
van het minimum kapitaal bereikt; de overblijvende winst wordt overgestort op 
de beschikbare reserve. 
	
Artikel 43: 
 
Wanneer een boekjaar met verlies wordt afgesloten, wordt dit verlies vereffend 
door middel van een afneming op de beschikbare reserve en, zo dit ontoereikend 
is, op het volgende boekjaar overgebracht. 
Wanneer ten gevolge van een geleden verlies het netto-actief van de vereniging 
gedaald is tot minder dan de helft van het maatschappelijk kapitaal dient de 
Raad van Bestuur een saneringsplan voor te leggen aan de Algemene 
Vergadering . De algemene vergadering moet bijeenkomen binnen een termijn 
van ten hoogste zestig kalenderdagen nadat het verlies is vastgesteld om te 
beraadslagen en te beslissen over een door de raad van bestuur opgesteld 
saneringsplan. De raad van bestuur verantwoordt zijn voorstellen in dit 
saneringsplan dat uiterlijk drie weken voor de algemene vergadering aan alle 
deelnemers en aan de toezichthoudende overheid wordt voorgelegd, samen met 
de oproepingsbrief en alle bijhorende documenten waaruit de noodzaak van 
saneringsplan blijkt.  De algemene vergadering beslist onder de voorwaarden 
bepaald in het decreet. Indien het saneringsplan niet of in onvoldoende mate 
wordt aanvaard, kan artikel 75 van het decreet worden toegepast. 
	
	
TITEL VII. - ontbinding, vereffening 



	
Artikel 44:	
	
§1 Op verzoek van drievierde van het aantal deelnemende gemeenten, en aan 
de hand van de daartoe strekkende gemeenteraadsbeslissingen, kan de 
algemene vergadering met een drievierde meerderheid van het aantal stemmen 
tot de vervroegde ontbinding van de vereniging beslissen.  
 
§2 Bij ontbinding krachten §1 of door het verstrijken van de statutair bepaalde  
duur die niet verlengd wordt, wijst de algemene vergadering die de ontbinding 
vaststelt, de vereffenaars aan op dezelfde wijze als bepaald is voor de 
bestuurders. Een beperkt college van vereffenaars kan samengesteld worden op 
dezelfde  wijze als een directiecomité. Alle andere organen vervallen op het 
ogenblik van de ontbinding. Het voltallige personeel van de vereniging wordt 
overgenomen, hetzij door de deelnemers, hetzij  eventueel door de overnemers 
van de activiteit, in verhouding tot de kapitaalinbreng of overeenkomstig de 
onderling bereikte akkoorden, en zonder dat de personeelsleden door deze plicht 
tot overname gebonden zijn. De nieuwe werkgever waarborgt de rechten die de 
vereniging op het ogenblik van haar ontbinding, hetzij statutair, hetzij 
contractueel voor de werknemers vastgesteld had.  Het door een gemeente 
overgenomen personeel komt, met behoud van zijn geldelijk statuut, terecht in 
een overgangskader dat geen invloed heeft op de personeelsformatie en 
uitdovend is. 
	
Artikel 45: 
 
Na aanzuivering van alle ontvangsten en lasten, alsmede van de kosten van 
liquidatie of bewaring, wordt het netto-actief evenredig verdeeld onder de 
houders van de maatschappelijke aandelen. 
	


