
UITTREKSEL UIT HET VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE PROVINCIERAAD
VAN WEST.VLAANDEREN VAN 30 MAART 2OOO

Agendapunt 2: Goedkeuring van de oprichting van een autonoom provinciebedriif met
rechtspersoon I ij kheid *TO 

E RWEST" voor het u itoefenen va n act¡Ytßt¡tGn
van commerciële of industriële aard in het actiedomein toer¡ame üü
recreatie en goedkeuring van de statuten

De heer Decorte brengt verslag uit over de besprekingen gehouden tijdens de vergadering
van de tweede en derde commissie over dit agendapunt.

De heer Vanpaemel, AGALEV-fractievoorzitter, stelt dat AGALEV reeds lang vragende partij
is voor de oprichting van een autonoom provinciebedrijf met als actieterrein toerisme en

recreatie.
Toch maakt de AGALEV-fractievoorzitter enkele kanttekeningen'
Ten eerste vreest hij dat de recreatieve sector in dit bedrijf niet meer tot zijn recht zal

komen en dat de middelen vooral naar het promotionele zullen gaan. De oprichting van
eventuele nevencommissies kunnen daar volgens hem weinig aan verhelpen want er is
geen bepaling ingebouwd dat het advies van deze commissies ook maar ergens van belang
is.

Ten tweede formuleert de AGALEV-fractievoorzitter een bedenking in verband met de

samenstelling van het directiecomité, nl. één afgevaardigd-bestuurder en vier
bestuursdirecteurs. In de praktijk betekent dit dat de ambtenaren in de meerderheid zullen
zijn, aldus de heer Vanpaemel,

Ten derde stelt de heer Vanpaemel voor om artikel 9$4 "bezoldiging" te schrappen'
Aangezien enerzijds de gedeputeerden reeds beschikken over een ruime wedde en

anderzijds de bestuursdirecteurs reeds een meer dan royale remuneratie ontvangen, is hij
de mening toegedaan dat de leden van het directiecomité geen forfaitaire vergoeding meer
moeten ontvangen voor hun lidmaatschap in het directiecomité,
Het voorstel om artikel 954 te schrappen dient de heer Vanpaemel dan ook in als
amendement.

Tevens herhaalt hij dat AGALEV akkoord gaat met de oprichting van dit autonoom
provinciebedrijf, maar dat de toekomst zal uitwijzen of er inderdaad een betere toeristische
werking tot stand komt.
We zullen echter bijzonder waakzaam zijn over het recreatieve aspect van het bedrijf,
besluit de heer Vanpaemel.

De heer Monballyu, CVP-raadslid, stelt dat er voor de eerste keer een autonoom
provinciebedrijf wordt opgericht.
De positieve motieven om tot de oprichting van een dergelijk bedrijf over te gaan worden
volgens hem goed verwoord in de toelichtingsnota van de bestendige deputatie aan de
provincieraad en in de nota van de juridische dienst.
De heer Monballyu wijst er evenwel op dat er ook nog andere motieven meespelen, m'n,
dat de provincieraad, de bestendige deputatie, de gouverneur en de ambtenaren niet altijd
soepel genoeg werken, soms te weinig strateglsch denken en te weinig professioneel zijn in
een aantal sectoren zoals toerisme.

De heer Monballyu benadrukt dat hij nochtans 1000/o voorstander is van de oprichting van
voormeld bedrijf.
Toch formuleert het CVP-raadslid een aantal bekommernissen.
Ten eerste stelt hij vast dat er een deel van de provinciale bevoegdheden worden
afgestaan. Hij vraagt dat we zouden nadenken over het feit of er nog andere autonome
provinciebedrijven zullen worden opgericht.
Ten tweede is hij van oordeel dat het succes van een bedrijf afhangt van de kwaliteit van de
mensen die erbij betrokken zijn, m.n. de ambtenaren.
Deze ambtenaren moeten volgens hem niet alleen worden verloond volgens de
economische en commerciële methoden, maar zij zullen tevens dienen te werken volgens
deze methoden.
Ten derde meent hij dat provincieraadsleden die zullen zetelen in de raad van bestuur met
kennis van zaken moeten kunnen discussiëren en beslissen. Hij vraagt dan ook dat de
provincieraad de beste raadsleden aanduidt, m.n, de raadsleden die niet alleen vertrouwd
zijn met de toeristische sector, maar die ook inzicht hebben in beheersovereenkomsten'



activiteitenverslagen/ ondernemlngsplannen, ... Hij verzoekt deze raadsleden om dit
provinciaal mandaat ernstig op te vatten.
Daarom meent hij dat deze negen raadsleden (en niet de gedeputeerden en de
ambtenaren) jaarlijks dienen te rapporteren over de activiteiten van het autonoom
provinciebedrijf.
Ten vierde stelt hij voor dat de raad van bestuur zo weinig mogelijk bevoegdheden
delegeert aan het directiecomité,

De heer Vandaele, VU-fractievoorzitter, stelt dat hij akkoord gaat met het principe tot
oprichting van een autonoom provinciebedrijf.
Nochtans heeft hij zich geërgerd aan het feit dat hij vÍa de pers heeft moeten vernemen dat
de vestigingsplaa[s uooiloe-rwest het kasteel Tillegem zou zijn. Volgens hem werd deze
vraag wel gesteld tijdens de commissievergadering, maar werd daarop geen antwoord
verschaft. Dit is bovendien ook niet terug te vinden in het verslag, zo stelt de heer
Vandaele.
Vervolgens vraagt de VU-fractievoorzitter wat de financiële impact zal zijn van de
personeelskosten indien men de wedden wil gelijkschakelen.
Wat artikel 553 betreft betreurt de.heer Vandaele dat er geen procedure wordt beschreven
hoe de afgevaardigden van de gemeenten en de privaatrechtelijke actoren zullen worden
aangeduid.
Dat de vergaderingen van de raad van bestuur openbaar zijn (artikel 752) vindt hij
schitterend, maar ongewoon,
Voorts kan de VU-fractievoorzitter er niet mee akkoord gaan dat aan de personeelsleden
van het provinciebedrijf die lid zijn van het directiecomité nog een forfaitaire vergoeding
wordt toegekend. Hun lidmaatschap aan het directiecomité ligt in het verlengde van hun
job, besluit de VU-fractievoorzitter,

Mevrouw De Gryse, AGALEV-raadslid, meent dat het voorliggend dossier niet voldoende
toegankelijk is omdat een te moeilijke taal wordt gehanteerd'
Als voorbeeld citeert mevrouw De Gryse volgende zin: "Verbeteren van de wervende
communicatie voor de potentiële toerist, in aanvulling op een te initiëren vernieuwde
promotiecampagne."
Zij vraagt dan ook dat de desbetreffende provinciale dienst dringend zijn stijl aanpast.
Tot slot deelt het AGALEV-raadslid mee dat zij zich om voormelde reden zal onthouden bij
de stemming over dit agendapunt.

De heer Vanden Bussche, VLD-raadslid, stelt zich voorafgaandelijk de vraag of het
opportuun is om enkele maanden voor de provincieraadsverkiezingen nog een dergelijke
ingrijpende beslissing te nemen.
Het VLD-raadslid vindt het voorliggend dossier evenwel een lofwaardige poging om de
diverse provinciale actoren inzake toerisme onder één noemer te brengen.
Toch is de heer Vanden Bussche niet zo gelukkig met de naam "Toerwest", aangezien deze
naam niet de lading dekt, Hij vraagt zich af waarom de naam "Westtoerisme" niet kan
worden behouden.
Inzake artikel 5S3 1. vraagt hij dat de toeristische gebieden beter zouden worden
omschreven. Ook betreurt hij dat de kustgemeenten slechts één vertegenwoordiger zullen
hebben in de raad van bestuur.
Wat betreft art¡kel 553 2. is hij voorstander om in de statuten te definiëren wat wordt
bedoeld met "toeristische sectoren" en "recreatieve sector".
Voorts waarschuwt het VLD-raadslid dat er niet teveel bevoegdheden worden
doorgeschoven van de raad van bestuur naar het directiecomité. Tevens dient de raad van
bestuur volgens hem voldoende armslag te geven aan de ambtenaren, die het uiteindelijk
moeten waarmaken,
Ten slotte vraagt de heer Vanden Bussche om nog een aantal bepalingen te verduidelijken
in de voorliggende ontwerpstatuten.

De heer Libert, VlD-raadslid, stelt dat de oprichting van het autonoom provinciebedrijf
toerisme en recreatie "Toerwest" tegemoet komt aan het liberale streven waarbij de
primauteit van de politiek in ere wordt hersteld.
De voorgestelde structuren later echter nog niet toe dat de provincieraad voor 100% de
controle op het bedrijf verwerft. Toch vindt het VLD-raadslid het positief dat de raad van
bestuur zal worden samengesteld uit een meerderheid aan provincieraadsleden.
Ten slotte pleit hij ervoor rlat de raad van bestuur jaarlijks uitgebreid verslag uitbrengt aan
de provincieraad over de werking van het autonoom provinciebedrijf.

De heer Peuteman, gedeputeerde, dankt de sprekers voor het hoog niveau van de
tussenkomsten en voor de overwegend positieve teneur.



De heer Peuteman richt zich vooreerst tot de heer Vanpaemel'
Wat de vrees betreft dat er teveel financiële middelen zouden worden gespendeerd aan
promotie verwijst de gedeputeerde naar artikel 2 van de ontwerpstatuten waarbij de missie
van het bedrijf wordt gedefinieerd.
Hij voegt eraan toe dat de prioriteiten in de beheersovereenkomst zullen worden afgelijnd
en jaarlijks kunnen worden bijgestuurd.
Inzake artikel 9g4 benadrukt de gedeputeerde dat er aan de afgevaardigd-bestuurder rn
aan de bestuursdirecteurs een forfaitaire vergoeding kan worden verleend. Het is volgens
hem zeker niet de bedoeling om dergelijke vergoeding toe te kennen aan personeelsleden
die reeds een normale bezoldiging van het bedrijf ontvangen'
Aangaande de samenstelling van het directiecomité niêrkt de gedeputeerde op dat er wordt
gekozen om de stijl van een modern bedrijf te hánteren. Het is ¡mmers noodzakelijk dat de
beslissingen snel en efficiënt worden uitgevoerd. De voorzitter en de ondervoorzitters van
de raad van bestuur kunnen evenwel steeds de vergaderingen van het directiecomité
bijwonen, aldus de heer Peuteman.

Vervolgens antwoordt de heer Peuteman ten overstaan van de heer Monballyu.
De heer Peuteman treedt de vaststelling bij van het CVP-raadslid dat de openbare diensten,
en niet alleen de provincies, niet alt¡jd op dezelfde snelle en commerciële manier werken'
Dit heeft volgens de gedeputeerde o.m. te maken met het feit dat de overheid zichzelf
talrijke procedures oplegt.
Voorts meent de gedeputeerde dat met de oprichting van het autonoom provinciebedrijf
geen afstand wordt gedaan van provinciale bevoegdheden, maar dat veeleer provinciale
bevoegdheden worden teruggehaald,
Nu is de sector "toerisme en recreatie" in vzw-structuren ondergebracht, waar de
provincieraadsleden geen meerderheid uitmaken van de raden van bestuur. De
provincieraad zal volgens hem veel meer dan vroeger de beleidslijnen en de
controlemechanismen kunnen bepalen, m.n, in de af te sluiten beheersovereenkomsten'
Tevens stelt de gedeputeerde dat de personeelsleden inderdaad voldoende inzet moeten
vertonen. Maar het zal er volgens de gedeputeerde vooral op aankomen om de juiste
mensen op de juiste stoel te zetten. Ook dient de gedeputeerde niet te worden overtuigd
dat bij voorkeur de beste provincieraadsleden worden aangeduid in de raad van bestuur.
Vervolgens is de heer Peuteman de mening toegedaan dat de raad van bestuur verstandig
genoeg zal zijn om de essent¡e van zijn bevoegdheden niet aan het directiecomité te
delegeren.

Ten opzichte van de heer Vandaele repliceert de gedeputeerde als volgt.
Hij wijst erop dat in het verslag van de verenigde commissievergadering staat dat een
eventuele huisvesting in het kasteel Tillegem wordt onderzocht. Hij verduidelijkt dat er
daaromtrent alleen nog maar een overleg is geweest met stad Brugge en met de dienst
monumentenzorg en dat de beslissingen door de volgende provincieraad zullen moeten
worden genomen.
Inzake personeelsaangelegenheden merkt de gedeputeerde op dat ten gevolge van het
doorvoeren van een nieuwe taakverdeling besparingen zullen kunnen worden gerealiseerd.
Volgens hem is het niet de bedoeling dat alle wedden naar boven toe worden
gelijkgeschakeld.
Wat de afvaardiging namens de gemeentebesturen betreft meent hij dat er daaromtrent
moeilijk een procedure in de statuten kan worden ingeschreven, Hij verwijst hierbij naar de
werkwijze terzake van Westtoerisme,

Ten overstaan van mevrouw De Gryse geeft hij toe dat de teksten niet altijd zo toegankelijk
zijn, We zullen in de toekomst op dat vlak dan ook inspanningen doen, zo stelt de
gedeputeerde.

Ten slotte ribht de heer Peuteman zich naar de heer Vanden Bussche.
De gedeputeerde w¡jst erop dat de sector zelf reeds jaren vragende partij is voor deze
herstructurering. We konden echter niet vroeger overgaan tot de oprichting van een
autonoom provinciebedrijf aangezien het betreffend uitvoeringsbesluit slechts recent in het
Belgisch Staatsblad werd gepubliceerd.
Indien we echter wachten tot na de verkiezingen, dan wordt er minstens één jaar tijd
verloren.
Hij benadrukt dat er nu in felte enkel wordt beslist over het principe van de oprichting,
maar dat de inhoudelijke invulling, via de beheersovereenkomst, en de aanduiding van de
provincieraadsleden in de raad van bestuur, pas tijdens de volgende legislatuur zal
gebeuren.
Wat de naam "Toerwest" betreft merkt hij op dat dit een compromis is waarachter iedereen
zich kan scharen.



Aangaande de opmerking over een te kleine vertegenwoordiging van de gemeenten in de
raad van bestuur verwijst de gedeputeerde naar de provinciewet. Deze wet stelt dat de
raad van bestuur maximaal uit 16 personen kan bestaan dat waaronder 9
provincieraadsleden. De resterende 7 plaatsen dienen dan nog te worden verdeeld onder
de gemeentebesturen en de privaatrechtelijke actoren, aldus de gedeputeerde.
Ten slotte stelt de heer Peuteman dat de privaatrechtelijke actoren in artikel 5$3 van de
statuten niet worden gespecificeerd om ons niet op voorhand voor de toekomst te ËÉndåñ

De heer Leplae, CVP-raadslid, vindt "Toerwestf' een slecht gekozen naam, Omdat de
promotie vooral gericht is op het buitenland stelt hij voor om "Toerwest" te vervangen door
"Tourwest".

De heer Peuteman stelt dat de naam "Toerwest" er gekomen is na lang beraad. Hij pleit er
dan ook voor om deze naam niet meer te wijzigen.

Het amendement van de heer Vanpaemel wordt, bij handopsteking, verworpen,

De raad gaat vervolgens over tot de elektronische stemming,

Het bestuit wordt aangenomen met 55 ja-stemmen bij 4 onthoudingen.

De volgende raadsleden brengen een ja-stem uit:
de dames Coppens, Decleer, Destoop-Dhondt, Lefere, Lievyns, Maes 1., Maes M., Roefs-
Denolf, Van der Stichele-De Jaegere, Van Hecke-Masschelein en Vercruysse-Haghebaert en
de heren Baekelandt, Bonte, Bourdon, Carlier, Corijn, De Cuyper, Debaere, Debreuck,
Decorte, Defoort, Defreyne, Deleu, Dessein, Dupont, Durnez, Hiergens, Jonckheere, Kindt,
Laloo, Laurent, Leplae, Levecque, Libert, Malengier, Monballyu, Naeyaert, Nolf, Pertry G',
Pertry R., Peuteman, Platteau, Pollentier, Roelens, Terryn, Top, Tulpin, Van Parijs'
Vandecandelaere, Vandenbulcke, Vandeputte, Vanpaemel, Vens, Versieck en Vyvey.

De volgende raadsleden onthouden zich:
de dames De Gryse en Reubens en de heren Vandaele en Verhelst.

De raad neemt het volgende besluit aan

DE PROVINCIERAAD VAN WEST.VLAANDEREN,

Overwegende dat de beleidsvoorbereiding en -uitvoering van de provincie West-Vlaanderen in het
actiedomein Toerisme en Recreatie, zowel steunt op de eigen administratie (dienst Toerisme en
Recreatie) als op de participatie in de vzw Westtoerisme, de vzw Westtoer en de vzw WVT;

Overwegende dat het wenselijk is om tot een integratie van deze organisaties over te gaan in één nieuwe
rechtspersoon; dat er immers een noodzaak bestaat aan integrale benadering van voornoemd
actiedomein; dat de organisatorische efficiëntie en een transparante en krachtige uitstraling naar andere
publiekrechtelijke en privaatrechtelijke actoren met deze integratie gebaat zijn;

Overwegende dat erover gewaakt moet worden dat er een nauwe band bestaat tussen de provincie als
beleidsbepalende overheid en voornoemde organisatie die beleidsvoorbereidend en uitvoerend ten
dienste staat van de provincie; dat de meerderheidspositie in bestuursorganen, beheersovereenkomsten
en controle op het beheer daartoe essentieel zijn; dat terzelfdertijd aandacht moet gaan naar het
mobiliserend effect van de participatie van andere publiekrechtelijke en privaatrechtelijke actoren;

Overwegende tenslotte dat een afzonderlijk commercieel en financieel beheer en personeelsbeheer, ten
dienste moet gesteld worden van de performantie van deze organisatie;

Overwegende dat de wet van 25 juni 1997, door de invoeging van titel VIIter "De provinciebedrijven en
de autonome provinciebedrijven" nieuwe juridische mogelijkheden heeft gecreëerd om aan de hierboven
genoemde eisen tegemoet te komen;

Overwegende dat het de bedoeling is om het autonoom provinciebedrijf effectief van start te laten gaan
kort nà de eerstvolgende globale vernieuwing van de provincieraad en op dat ogenblik de
bestuursorganen effectief samen te stellen; dat het voor een gedegen voorbereiding van de start van de
actlvltelten in het bedrijf, nuttig is om nu reeds duidelijkheid te scheppen over de principiële keuzes die
vastgelegd worden in de statuten;

Gelet op de provinciewet, in het bijzonder artikel 65 en de artikelen ll4quinquies en volgende;



Gelet op het koninklijk besluit van 9 maart 1999 tot bepaling van de activiteiten van industriële of
commerciële aard waarvoor de provincieraad een autonoom provinciebedrijf met rechtspersoonlijkheid
kan oprichten;

Gelet op de toelichting door de Bestendige Deputatie;

BESLUIT:

AÉ. I - De Provincie West-Vlaanderen richt een autonoom provinciebedrijf op voor het uitoefenen van
activiteiten van commerciële of industriële aard in het actiedomein loerisme en recreatie. Dit
provinciebedrijf verwerft rechtspersoonlijkheid vanaf de datum vooizien in artikel 3 van de statuten'
Het bedrijf draagt de naam : "TOERWEST - autonoom provinciebedrijf met rechtspersoonlijkheid voor
toerisme en recreatie van de provincie West-Vlaanderen",

Art. 2 - De hierbijgevoegde statuten van het autonoom provinciebedrijf met rechtspersoonlijkheid
worden goedgekeurd.

Art. 3 - Met het oog op de vertegenwoordiging zoals voorzien in art. 5 $ 3 van de statuten en zonder
enige invloed op de parlicipatie van deze gemeenten aan één of meerdere samenwerkingsverbanden,
worden als toeristisch gebied gedefinieerd:

1. Kust, bestaande uit de gemeenten :

Blankenberge
Bredene
De Haan
De Panne
Knokke-Heist
KoksUde
Middelkerke
Nieuwpoort
Oostende

2. Brugge & Brugs Ommeland, bestaande uit de gemeenten : Beernem
Brugge
Damme
Gistel
Ichtegem
Jabbeke
Lichtervelde
Oostkamp
Oudenburg
Ruiselede
Tielt
Torhout
Wingene
Zedelgem
Zuienkerke

3. Westhoek, bestaande u¡t de gemeenten
Alveringem
Diksmuide
Heuvelland
Houthulst
Ieper
Koekelare
Kortemark
Langemark-Poelkapelle
Lo-Reninge
Mesen
Poperinge
Veurne
Vleteren
Wervik
Zonnebeke

4. Zuid-West-Vlaanderen, bestaande uit de gemeenten
Harelbeke (Leiestreek)



Izegem (Leiestreek)
Kortrijk (Leiestreek)
Kuurne (Leiestreek)
Menen (Leiestreek)
Moorslede ( Leiestreek)
Roeselare (Leiestreek)
Waregem (Leiestreek)
Wevelgem (Leiestreek)

Anzegem _(Scheldestreek)
Avelgem (Scheldestreek)
Deerlijk (Scheldestreek)
Spiere-Helkijn (Scheldestreek)
Zwevegem (Scheldestreek)

Ardooie
Dentergem
Hooglede
Ingelmunster
Ledegem
Lendelede
Meulebeke
Oostrozebeke
Pittem
Staden
Wielsbeke

Met het oog op de vertegenwoordiging zoals voorzien in art, 5 $ 3 van de statuten, worden als
toeristische sectoren gedefinieerd :

twee representatieve beroepsfederaties uit een van de volgende sectoren : horeca, verhuur- en
immobil ien kantoren, openluchtrecreatieve bedrijven of attractiepu nten.
Om als representatief te worden beschouwd moet de beroepsfederatie minstens 15 West-Vlaamse leden
tellen, gespreid over minstens vijf gemeenten,

Met het oog op de vertegenwoordiging zoals voorzien in art. 5 5 3 van de statuten, wordt als recreatieve
sector gedefinieerd:
één representatieve federatie of koepelorganisatie van recreantengroeperingen, die een van de volgende
vormen van openluchtrecreatie als vrijetijdsbesteding aanmoedigen : wandelen, fietsen, natuurbeleving,
paardrijden of hengelen. Om als representatief te worden beschouwd moet de federatie of
koepelorganisatie minstens 15 West-Vlaamse leden tellen, gespreid over minstens vijf gemeenten.

STATUTEN AUTONOOM PROVINCIEBEDRIJF MET
RECHTSPERSOON LIJKHEID

VOOR TOERISME & RECREATIE
VAN DE PROVINCIE WEST.VLAANDEREN

TITEL I - IDENTIFICATIE & OPRICHTING

Artikel 1 - Oprichting - Vorm - Naam - Zetel

De provincieraad van West-Vlaanderen richt een autonoom provinciebedrijf met rechtspersoonlijkheid op,
hierna genoemd "het bedrijf", overeenkomstig de artikelen ll4quinquies tot en met ll4duodecies van
de provinc¡ewet.

Het bedrijf draagt de naam "TOERWEST autonoom provinciebedrijf met rechtspersoonlijkheid voor
toerisme en recreatie van de provincie West-Vlaanderen". De raad van bestuur kan een verkorte vorm
van bovenstaande naam vaststellen voor de huisstijl van de bedrijfscommunicatie.

De zetel van het bedrijf is gevestigd te Brugge, Provinciehuis Boeverbos, Koning Leopold III-laan 41 -
8200 St. Andries. De raad van bestuur kan de zetel verplaatsen naar elk ander adres te Brugge, zonder
dat daarvoor een statutenwijziging is vereist,

Artikel 2 - Doel



S 1, Het bedrijf heeft de volgende missie:

Het actiedomein van het bedrijf is de beleidsvoorbereiding en (het stimuleren en coördineren van)
de uitvoering van het beleid inzake toerisme en recreatie en dit in opdracht van de provincie West-
Vlaanderen,
Om dit te realiseren zal het bedrijf met de provincie West-Vlaanderen een beheersovereenkomst
afsluiten.
In deze beheersovereenkomst zullen enerzijds de opdrachten door de provincie West-Vlaanderen
aan het bedrijf en anderzijds de financiering van en de controle-instrumenten op de uitvoering van
deze opdrachten, worden aangegeven.

Daarnaast kan het bedrijf afzonderlijke contracten afsluiten met zowel de provincie West-
Vlaanderen als met andere opdrachtgevers; de prestaties die het bedrijf ingevolge deze contracten
levert, moeten verenigbaar zijn met de taken die krachtens de hierboven vermelde
beheersovereenkomst uitgevoerd worden.

Het bedrijf zal, om zijn opdrachten te realiseren, de nodige initiatieven nemen om een
performante organisatie uit te bouwen en dit in nauw overleg met de provincie West-Vlaanderen

5 2. Het bedrijf mag slechts de industriële en commerciële activiteiten uitvoeren die:
- toegelaten zijn door het besluit ter uitvoering van artikel ll4quinquies van de provinciewet;
- kaderen in de missie vermeld in $ 1. van dit artikel.

Artikel 3 - Duur

Het bedrijf verwerft rechtspersoonlijkheid op de eerste dag van de maand volgend op de beslissing van
de provincieraad om leden van de raad van bestuur te benoemen. Op dezelfde dag vangt het bedrijf de
activiteiten aan, die overeenkomen met het onder artikel 2 vermelde maatschappelijk doel.

Het bedrijf wordt opgericht voor onbepaalde duur.

Artikel 4 - Rechtsopvolging ,/ Overdracht goederen

Het bedrijf neemt de rechten over van de provincie West-Vlaanderen als beslist wordt tot de ontbinding
van de vzw Westtoerisme en de vzw WVT, nl. overdracht van het bezit (art. 20 statuten vzw
Westtoerisme) of liquidatiesaldo (art. 26 statuten vzw WW) na vereffening.

TITEL II . BESTUURSORGANEN

Hoofdstuk 7 - Raad van Bestuur

Artikel 5 - Samenstelling Raad van Bestuur

$ L. Algemeen

De Raad van Bestuur is samengesteld uit ten hoogste 16 leden
Ze worden aangewezen door de provincieraad.

g 2. Vertegenwoordiging provincieraadsleden

Negen bestuurders zijn provincieraadsleden.
Elke fractie in de provincieraad, die een geldige kandidatenlijst heeft ingediend, is
vertegenwoordigd,
Voor de toepassing van deze bepaling wordt als fractie beschouwd: een groepering van minstens
twee personen, die alle provincieraadsleden omvat die bij de op dat ogenblik laatste
provincieraadsverkiezingen zijn verkozen op een lijst met hetzelfde letterwoord en hetzelfde
lijstnummer

Elke fractie stelt daartoe een lijst op met een of meer kandidaten.
Om geldig te zijn moet deze kandidatenlijst:
1. overhandigd worden tegen ontvangstbewijs, aan de provinciegriffier en dit tijdens de

kantooruren en op de zetel van het provinciebestuur, uiterlijk de dag vóór de vergadering waar
de aanwijzing van de leden van de Raad van Bestuur op de agenda van de provincieraad is
vermeld; indien het desbetreffende punt niet reeds ten minste zeven vrije dagen vóór de dag



van de vergadering voorkwam op de agenda, kunnen kandidatenlijsten ook nog staande de
vergadering worden neergelegd;
ondertekend zijn door een meerderheid van hen die op een lfst met hetzelfde letterwoord en
lijstnummer zijn verkozen als de kandida(a)t(en),

$ 3. Vertegenwoordiging buiten provincieraad

Ten hoogste zeven leden worden door de provincieraad als volgt aangewezen:

1. maximaal vier leden vertegenwoordigen de West-Vlaamse gemeentebesturen; daartoe
definieert de provincieraad ten hoogste vier toeristische gebieden; per gebied wordt één lid van
een gemeenteraad uit dat gebied aangewezen;

2, maximaal drie leden vertegenwoordigen de privaatrechtelijke actoren in het domein van
toerisme en recreat¡e; daartoe definieert de provincieraad ten hoogste twee toeristische
sectoren en ten hoogste één recreatieve sector die worden vertegenwoordigd,

$ 4. Verkiezing

De aanwijzing van de bestuurders geschiedt bij geheime stemming en bij volstrekte meerderheid,
door zoveel afzonderlijke stemmingen als er leden van de Raad van Bestuur te kiezen zijn.

9 5. Duur lidmaatschap bestuurders

Het lidmaatschap van alle leden wordt van rechtswege beëindigd op de eerste vergadering van de
Raad van Bestuur die volgt op de installatie van de provincieraad na een algehele vernieuwing'
Leden van de Raad van Bestuur waarvan het mandaat van provincieraadslid voortijdig een einde
neemt en leden buiten de provincieraad die de hoedanigheid verliezen die aanleiding gaf tot hun
aanwijzing overeenkomstig 5 3. van dit artikel, zijn van rechtswege ontslagnemend in de Raad van
Bestuur.
De provincieraad kan ten allen tijde het mandaat van een bestuurder herroepen.
Zolang de provincieraad niet in de nieuwe aanwijzing voorziet, blijven ontslagnemende leden in
functie.

In geval van voortijdige vacature beëindigt het nieuw aangewezen lid de opdracht van diegene die
hij vervangt. Dit nieuw lid van de Raad van Bestuur wordt aangewezen binnen dezelfde categorie en
volgens dezelfde procedure als voor¿ien in de 95 1. tot en met 4. van dit artikel.

9 6. Bezoldiging

De leden van de Raad van Bestuur ontvangen geen wedde. Zij trekken een presentiegeld en
ontvangen een vergoeding wegens re¡skosten.
Het bedrag van dit present¡egeld is gekoppeld aan dit van de provincieraadsleden voor het bijwonen
van de vergaderingen van de provincieraad:
- het is het dubbele van laatstgenoemd bedrag voor de voorzitter van de Raad van Bestuur;
- het is anderhalf maal laatstgenoemd bedrag voor de ondervoorzitters en de secretaris van de

Raad van Bestuur;
- het is gelijk aan laatstgenoemd bedrag voor de overige leden van de Raad van Bestuur.

Het bedrag van de vergoeding van de reiskosten is voor alle leden van de Raad van Bestuur gelijk
aan dat voor de provincieraadsleden.

g 7. Verbodsbepalingen

Het is elk lid van de Raad van Bestuur verboden:
10 tegenwoordig te zijn bij een beraadslaging of besluit over zaken waarbij hij een rechtstreeks

belang heeft, hetzij persoonlijk, hetzij als gelastigde, voor of na zijn verkiezing, of waarbij zijn
bloed- of aanverwanten tot en met de vierde graad een persoonlijk en rechtstreeks belang
hebben;

20 rechtstreeks of onrechtstreeks deel te nemen aan enige heffing van rechten, overheidsopdracht
van werken, leveringen of diensten of concessie ten behoeve van het bedrijf;

30 als advocaat, notaris of zaakwaarnemer werkzaam te zijn in rechtsgedingen waarbij het bedrijf
partij is.

De bestuurders zijn bovendien gehouden tot naleving van de bepalingen voorzien in art. 60 van de
Vennootschappenwet.

2



Artikel 6 - Voorzitterschap - Secretariaat Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur kiest onder zijn leden één voor¿itter, twee ondervoorzitters en één secretaris,

De voorzitter wordt verplicht gekozen uit een voordrachtslijst die vastgesteld is door de bestendige
deputatie en die twee bestuurders bevat.

Artikel 7 - Vergaderingen Raad van Bestuur

j
$ L. Bijeenroeping en agenda

De Raad van Bestuur wordt bijeengeroepen door de voorz¡tter telkens de belangen van het
autonoom bedrijf met rechtspersoonlijkheid het vereisen.

Op verzoek van een derde van de bestuurders is de vootzitter gehouden de Raad van Bestuur op
het aangeduide tijdstip met de voorgestelde agenda bijeen te roepen.

De oproepingen vermelden plaats, datum, uur en agenda van de vergadering en worden ten minste
zeven vrije dagen vóór de dag van de vergadering per brief, telegram, telex, telefax of e-mail
verzonden.
In spoedeisende gevallen kan de termijn van oproeping worden ingekort zonder evenwel korter te
zijn dan één vrije dag voor de dag van de vergadering.
Elk voorstel dat niet op de agenda voorkomt, moet uiterlijk vijf vrije dagen vóór de vergadering
overhandigd worden aan de voorzitter van de Raad van Bestuur. De voorzitter deelt de aanvullende
agendapunten onverwijld mee aan de leden van de Raad van Bestuur.

$ 2, Beraadslaging en besluitvorming

Indien de voorzitter is verhinderd, wordt de Raad van Bestuur voorgezeten door een van de
ondervoorzitters (in volgorde van hun aanduiding) of bij ontstentenis door de oudste bestuurder

De vergaderingen van de Raad van Bestuur zijn openbaar.
De vergadering is niet openbaar als het om personen gaat of op gemotiveerde beslissing van een
meerderheid van de aanwezige leden.

De Raad van Bestuur kan slechts geldig beraadslagen indien ten minste de helft van zijn leden
aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien dit quorum niet is bereikt, kan een nieuwe raad worden
bijeengeroepen met dezelfde agenda, die geldig zal beraadslagen en beslissen indien ten minste
twee bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

Over punten die niet op de agenda werden vermeld, kan hij slechts geldig beraadslagen met de
instemming van twee derden van de aanwezige leden.

Iedere bestuurder kan schriftelijk aan een andere bestuurder volmacht geven om hem of haar op
een vergadering van de Raad van Bestuur te vertegenwoordigen.

Elke bestuurder die behoort tot de categorie provincieraadsleden zoals bedoeld in artikel 5 $ 2 van
deze statuten, beschikt over een meervoudig stemrecht.
Dit meervoudig stemrecht wordt berekend als volgt :

10 vooreerst wordt voor elke fractie zoals bedoeld in artikel 5 $ 2 van deze statuten het aantal
leden van deze fractie in de provincieraad gedeeld door deler x; de waarde van de deler x wordt
bepaald door de provincieraad, telkens als er overgegaan wordt tot de aanwijzing van de leden
van de Raad van Bestuur volgend op de algehele vernieuwing van de provincieraad;
het bekomend quotiënt wordt afgerond naar de hogere eenheid;
het aldus bekomen getal S is gelijk aan het totaal aantal stemmen waarover deze fractie in de
Raad van bestuur beschikt;

20 indien een fractie één vertegenwoordiger heeft in de Raad van Bestuur, dan ls zijn meervoudig
stemrecht gelijk aan het totaal aantal stemmen S waarover zijn fractie beschikt; indien een
fractie meerdere vertegenwoordigers heeft in de Raad van Bestuur, dan wordt het totaal aantal
stemmen S verdeeld over het aantal vertegenwoordigers V;
dit gebeurt door eerst aan elke vertegenwoordiger een aantal stemmen toe te kennen, gelijk aan
het aantal keren dat het totaal aantal stemmen S, het aantal vertegenwoordigers V bevat; de
resterende stemmen worden vervolgens toegewezen volgens de rang van de vertegenwoordigers
van elke fractie; deze rang wordt bepaald door de volgorde van de stemmingen bedoeld in



artikel 5 $ 4 van deze statuten

De Raad van Bestuur stemt mondeling.
De besluiten van de Raad van Bestuur worden bij meerderheid van de uitgebrachte stemmen
genomen. Blanco en ongeldige stemmen worden niet bij de uitgebrachte stemmen geteld.
In geval van staking van stemmen is de stem van de voor¿itter doorslaggevend,
In afwijking van het vorige lid, geschieden benoemingen van de leden van het Directiecorftfl{ üil flle
beslissingen met individuele draagwijdte over het personeel (benoemingen, tuchtmaatregelen, enz.
...) bij geheime stemming en bij volstrekte meerderheid van stemmen.

5 3. Notulen

De beraadslagingen en beslissingen van de Raad van Bestuur worden vastgelegd in notulen die door
de voorzitter en de secretaris worden ondertekend. Deze notulen worden aan elk lid van de Raad
van Bestuur toegestuurd, en dit uiterlijk samen met de uitnodiging en agenda van de eerstvolgende
vergadering. Zij worden in deze eerstvolgende vergadering ter goedkeuring voorgelegd. De
goedgekeurde notulen worden in een register opgenomen.



Artikel 8 - Bevoegdheden van de Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheden om alle nuttige of noodzakelijke
handelingen te verrichten om het doel van het bedrijf te verwezenlijken.

De Raad van Bestuur oefent eveneens controle uit op het bestuur van het Directiecomité van het bedrijf

De Raad van Bestuur kan in een reglement van orde, met inachtname van de wettelijke bepallngen en
deze statuten, nader de wijze bepalen waarop hijzelf en het Directiecomité hun bevoegdheden
uitoefenen,

De Raad van Bestuur kan de uitoefening van bepaalde bevoegdhedån delegeren aan het Directiecomité,
behoudens voor aangelegenheden waarvan de besluitvorming krachtens onderhavig statuut is
voorbehouden aan de Raad van Bestuur.

De Raad van Bestuur kan slechts wijzigingen aanbrengen aan onderhavige statuten, nadat de
provincieraad de beoogde wijziging vooraf heeft gemachtigd.

Hoofdstuk 2 - Directíecomíté

Aftikel 9 - Samenstelling

$ L. Algemeen

Het Directiecomité is samengesteld uit een afgevaardigd-bestuurder en vier bestuursdirecteurs
aangesteld door de Raad van Bestuur.

Als afgevaardigd-bestuurder kan worden aangesteld: een lid van de Raad van Bestuur, of een
personeelslid van het bedrijf, of een personeelslid van het provinciebestuur.

Als bestuursdirecteurs kunnen worden aangesteld: personeelsleden van het bedrijf of
personeelsleden van het provinciebestuur.

$ 2. Duur lidmaatschap

Het lidmaatschap van alle leden van het Directiecomité wordt van rechtswege beëindigd op de
eerste vergadering van de Raad van Bestuur die volgt op de installatie van de provincieraad na een
algehele vernieuwing.

De Raad van Bestuur kan ten alle tijde het mandaat van afgevaardigd-bestuurder of van
bestuursd irecteur herroepen.

$ 3. Bijwonen vergaderingen Raad van Bestuur en Directiecomité

De afgevaardigd-bestuurder en de bestuursdirecteurs hebben het recht om de beraadslagingen van
de Raad van Bestuur met raadgevende stem bij te wonen. De Raad van Bestuur kan hun
aanwezigheid vorderen.

De voorzitter en de ondervoorzitters van de Raad van Bestuur hebben het recht om de
beraadslagingen van het Directiecomité bij te wonen. Behalve diegene onder hen die eventueel ook
tot afgevaardigd-beheerder is aangesteld, hebben zij er geen stemrecht.

S 4. Bezoldiging

Aan de afgevaardigd-beheerder en de bestuursdirecteurs kan een forfaitaire vergoeding worden
verleend die bepaald wordt door de Raad van Bestuur, binnen de in de beheersovereenkomst
gestelde grenzen.

$ 5. Verbodsbepaling

De afgevaardigd-beheerder en de bestuursdirecteurs zijn onderworpen aan dezelfde bepalingen als
voorzien in art. 5 5 7 t.a.v. de bestuurders.

Artikel 1O - Voorzitterschap - secretariaat

Het Directiecomité wordt voorgezeten door de afgevaardigd-beheerder of door de door hem/haar
aangeduide bestuursdirecteur. Het Directiecomité duidt één van de bestuursdirecteurs aan als secretaris



Artikel 11 - Vergaderingen Directiecomité

De Raad van Bestuur kan in een reglement van orde nadere regels bepalen voor de bijeenroeping, de
agenda, de beraadslaging en besluitvorming van het Directiecomité.

Artikel 12 - Bevoegdheid en relatie tot Raad van Bestuur

Het Directiecomité is belast met het dagelijks bestuur, met de vertegenwoordiging m.b.t. dat bestuur en
met de uitvoering van de beslissingen van de Raad van Bestuur.

Het Directiecomité kan bepaalde van zijn bevoegdheden opdragen aan één of meer van zijn leden of aan
leden van het personeel.

Het Directiecomité brengt naar aanleiding van elke Raad van Bestuur, verslag uit van haar bestuur en
activiteiten.

Hoofdstuk 3 - College van Commissarîssen

Artikel 13 - Samenstelling

Het toezicht op de financiële toestand en op de jaarrekeningen en op de regelmatigheid vanuit het
oogpunt van de toepasselijke bepalingen van de Vennootschappenwet en de statuten van de
verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt opgedragen aan drie commissarissen die worden
gekozen door de provincieraad.

Geen van de commissarissen mag tegelijk het mandaat van bestuurder in het bedrijf uitoefenen.

Tenminste één commissaris wordt gekozen onder de leden van het Instituut van Bedrijfsrevisoren.

De overige commissarissen worden gekozen onder de provincieraadsleden.

De provincieraad bepaalt de bezoldiging van elk van de commissarissen.

De commissarissen worden benoemd voor een vernieuwbare termijn van drie jaar.
Op straf van schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige redenen door de
provincieraad worden ontslagen, mits eerbiediging van de procedure beschreven in artikel 64quinquies
van de Vennootschappenwet.

Artikel 14 - Taak van de commissarissen

De commissarissen hebben, gezamenlijk of afzonderlijk, een onbeperkt recht van controle over alle
verrichtingen van het bedrijf, Zij mogen ter plaatse inzage nemen van de boeken, de briefwisseling, de
notulen en in het algemeen van alle geschriften van het bedrijf.

Er wordt hen ieder semester door de Raad van Bestuur een staat overhandigd.waarop de actieve en
passieve toestand van het bedrijf met rechtspersoonlijkheid wordt samengevat.

De commissarissen kunnen zich bij de uitoefening van hun taak, op hun kosten, doen bijstaan door
aangestelden of andere personen voor wie zij instaan.

Hoofdstuk 4 - Adviescomíté

Artikel 15 -

B¡j het bedrijf kunnen een of meer adviescomités worden opgericht.

De Raad van Bestuur bepaalt het aantal, de samenstelling en de bevoegdheid van deze adviescomités.

Aan de leden van deze adviescomités kan een presentiegeld en een vergoeding wegens reiskosten
worden verleend, die bepaald wordt door de Raad van Bestuur binnen de in de beheersovereenkomst
gestelde grenzen,

TITEL III - INTERNE ORGANISATIE & PROCESSEN & RELATIE TOT
DE PROVINCIE



Hoofdstuk 7 - Ondernemingsplan - Actîviteítenverslag - Beheersovereenkomst

Artikel 16 - Beheersovereenkomst

Na elke algehele vernieuwing van de provincieraad, sluiten de provincie en het bedrijf een zesjaarlijkse
beheersovereen komst af.

In deze overeenkomst worden de wederzijdse afspraken vastgelegd m,b.t.

a) de financiële verhoudingen tussen de provincie en het bedrijf (met name de dotaties van de
provincie en de bestemming van het resultaat van het bedrijf);

b) de afstemming van de activiteiten van het bedrijf op de integrale en geintegreerde provinciale
beleidsvoering in het algemeen en de sectorale aspecten toerisme & recreatie daarin in het
bijzonder;

c) de logistieke ondersteuning van het bedrijf door de provincie (kantoorruimte; bureautica en
telecommunicatie; energievoorziening; dienstverlening door provinciale diensten; ...);

d) de resultaatgebieden en objectieven die aan het bedrijf worden opgelegd t.a.v. de interne werking
enerzijds en t.a.v. de openbare dienstverlening anderzijds; de meetmethodiek om de effectieve
prestaties te evalueren;

e) de concrete inhoudelijke eisen voor de wettelijk voorziene activiteitenverslagen en
ondernemingsplannen vermeld in artikel 17 hierna; de modaliteiten voor een aanvullende
tussentijdse informatieverstrekking ;

Ð de minimaal gemeenschappelijke principes van het personeelsbeheer van provincie en bedrijf;
S) de grenzen voor de vergoedingen aan de leden van het Directiecomité en de leden van de

adviescomités;
h) de representatieve rol van de gouverneur in het bedrijf.

Concrete uitvoeringsmodaliteiten, toevoegingen, weglatingen en wijzigingen kunnen opgenomen worden
in een jaarlijkse bijakte voor zover deze met het voorwerp van de beheersovereenkomst samenhangen.
De bijakten mogen geen afbreuk doen aan de essentie van de verhoudingen inzake opdracht,
financiering en controle tussen de provincie en het bedrijf zoals deze in de beheersovereenkomst zijn
bepaald.

Artikel 17 - Activiteitenverslag en Ondernemingsplan

De Raad van Bestuur stelt jaarlijks een ondernemingsplan op dat de doelstellingen en de strateg¡e van
het bedrijf op middellange termijn vastlegt, evenals een activiteitenverslag.

Met het oog op de bespreking ervan in de loop van de maand oktober in de provincieraad, stuurt het
bedrijf elk jaar vóór 31 augustus de volgende documenten op:
a) begroting van het volgende kalenderjaar en ondernemingsplan voor volgende kalenderjaren;
b) rekeningen en definitief activiteitenverslag van het voorbije kalenderjaar;
c) voorlopig activiteitenverslag van het eerste semester van het lopende kalenderjaar.

Hoofdstuk 2 - Personeel

AÉikel 18 - Reglement

De Raad van Bestuur stelt een reglement op voor het contractueel personeel van het bedrijf met de
functionele en geldelijke rechtspositie en de pensioenregeling.

Artikel 19 - Organogram - formatie'functiebeschrijving

De Raad van Bestuur stelt een organogram vast, evenals de formatie en de functiebeschrijving

AÉikel 2O - Individueel personeelsbeheer

De Raad van Bestuur is bevoegd voor de werving, de evaluatie, de tucht en het ontslag van het
personeel.

De Raad kan deze bevoegdheden delegeren aan het Directiecomité, met uitzondering van
- wervingen voor onbepaalde duur;
- ontslag.

Hoofdstuk 3 - Patrímonium en contracten

Artikel 21 - Opdrachten van werken, leveringen en diensten



De Raad van Bestuur is bevoegd voor de keuze van de gunningswijze en het vaststellen van de
voorwaarden van de opdrachten.

De Raad van Bestuur kan deze bevoegdheid delegeren aan het Directiecomité, met uitzondering van
- opdrachten met een waarde hoger dan deze bedoeld in artikel L7 S 2, 10 van de wet van 24

december 1993 betreffende de overheidsopdrachten.

Het Directiecomité is op eigen initiatief bevoegd voor de keuze van de gunningswijze en het vaststellen
van de voorwaarden in gevallen van dringende spoed ingevolge onvoorziene omstandigheden.

Het Directiecomité stelt de procedure in en gunt de opdracht. Het Directiecomité kan aan de
overeenkomst iedere wijziging aanbrengen voor zover hieruit geen bijkomende uitgave van meer dan 10
o/o voortvloeit.

Artikel 22 - Patrimoniale verrichtingen

De Raad van Bestuur is bevoegd voor de goedkeuring van de overeenkomsten m.b.t. patrimoniale
verrichtingen.

De Raad van Bestuur kan deze bevoegdheid delegeren aan het Directiecomité, met uitzondering van:
- het verwerven, vervreemden of ruilen van zakelijke rechten;
- het verkrijgen of toestaan van persoonlijke rechten op onroerende goederen voor een termijn die

langer is dan negen jaren of een waarde heeft van meer dan 625 euro per maand.

De Raad van Bestuur is bevoegd voor de aanvaarding van schenkingen of legaten. De Raad van Bestuur
kan deze bevoegdheid delegeren aan het Directiecomité, behalve als aan het legaat of de schenking
voorwaarden zijn verbonden.

Hoofdstuk 4 - Financiën

Artikel 23 - Inkomsten en uitgaven

Het bedrijf financiert de lasten van zijn activiteiten.
Het bedrijf ontvangt daartoe de volgende inkomsten:
1o de vergoedingen die verband houden met contractuele dienstprestaties aan publiekrechtelijke'en

privaatrechtelij ke personen ;
20 een jaarlijkse toelage volgens de daartoe op de begroting van de provincie West-Vlaanderen

ingeschreven kredieten ;
30 de subsidies en bijdragen van internationale, federale, Vlaamse of lokale overheden en de

toeristische en recreatieve sector;
40 schenkingen en legaten;
50 opbrengsten van eigen vermogen;
60 alle andere inkomsten die voortvloeien uit een wettelijk toegelaten activiteit.

AÉikel 24 - Rekening - boekhouding

Het bedrijf is onderworpen aan de wet van 17 juli 1975 m,b.t. de boekhouding en de jaarrekening van de
ondernemingen.

Het boekjaar valt samen met het kalenderjaar.

De Raad van Bestuur maakt een ontwerp van jaarrekening over aan het College van Commissarissen dat
binnen de drie weken bij de Raad van Bestuur zijn verslag indient. De Raad van Bestuur stelt vervolgens
de jaarrekening vast.



Hoofdstuk 5 - Akten - Briefwisselíng - Optreden in rechte

Artikel 25 - Ondertekening briefwisseling en akten; ve¡tegenwoordiging

Het bedrijf wordt in al zijn rechtshandelingen, met inbegrip van de verLegenwoordiging in rechte,
rechtsgeldig vertegenwoordigd door de afgevaardigd-beheerder,
Deze kan de ondertekening van de door hem/haar aangeduide brieven, documenten of akten delegøen
aan een of meer bestuursdirecteurs van het Directiecomité en/of personeelsleden van het bedrüf,

Artikel 26 - Openbaarheid

Alle provincieraadsleden, leden van de Raad van Bestuur en leden van het Directiecomité, hebben
onbeperkt recht op zowel het raadplegen en het ontvangen van een afschrift van elk document
betreffende het bestuur van het bedrijf, als op het verkrijgen van uitleg over dat document.

T.a.v. andere personen dan deze vermeld in het vorige lid, past het bedrijf dezelfde regels van passieve
openbaarheid toe als deze die gelden voor de provinciale overheden.

TITEL IV - PARTICIPATIE IN FILIALEN

Artikel 27 -

Het bedrijf kan binnen de perken van de desbetreffende wettelijke en reglementaire bepalingen
rechtstreeks of onrechtstreeks participeren in publiek- of privaatrechtelijke ondernemingen, verenigingen
en instellingen, waarvan het maatschappelijk doel overeenstemt met hun doel,

TITEL V - VEREFFENING

Artikel 28 -

Enkel de provincieraad kan beslissen tot ontbinding en vereffening van het bedrijf. In voorkomend geval
neemt de provincie alle rechten en verplichtingen van het bedrijf over.

Brugge, 30 maart 2000

De provinciegriffier,
(get.) Hilaire Ost

De voorzitter,
(get.) Jean de Bethune
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