STATUTEN

HOOFDSTUK I.

BENAMING - ZETEL - DOEL - DUUR.

Art. 1. - Benaming.
De vereniging heeft als naam ‘Centrum voor Informatica’, vereniging zonder winstoogmerk,
afgekort ‘CEVI vzw’
Art. 2. - Zetel.
De maatschappelijke zetel is gevestigd te Gent, Bisdomplein 3 in het gerechtelijk
arrondissement Gent. Deze kan, bij eenvoudige beslissing van de Raad van Bestuur, op een
andere plaats in België gevestigd worden.
Art. 3. - Doel.
Het maatschappelijk doel van CEVI bestaat uit het leveren van alle vormen van dienstverlening
in verband met informatietechnologie aan de overheid, overheidsdiensten, -bedrijven en
organisaties die door de overheid betoelaagd en/of gecontroleerd worden.
De vereniging kan alle middelen aanwenden die tot de verwezenlijking van dit doel
rechtstreeks of onrechtstreeks bijdragen.
De vereniging kan ter uitvoering van wat hierboven is bepaald, onder meer alle eigendommen
of zakelijke rechten verwerven, in huur nemen, verhuren, personeel aanwerven,
overeenkomsten afsluiten, fondsen inzamelen, kortom alle activiteiten uitoefenen of laten
uitoefenen die haar doel rechtvaardigen.
In het kader van het realiseren van het maatschappelijk doel kan de vereniging zelfs daden
van koophandel stellen.
Art. 4. - Duur
De vereniging is opgericht voor onbeperkte duur.

HOOFDSTUK II.
LEDEN.

Art. 5.
Om lid te worden is een uitdrukkelijke aanvaarding vereist door de Raad van Bestuur.
Een weigering door de Raad van Bestuur moet niet gemotiveerd worden.
Tegen de beslissing is geen verhaal mogelijk.
Het aantal leden is onbeperkt; het mag echter niet minder dan drie bedragen.
Als leden kunnen onder meer worden aanvaard: provincie- en gemeentebesturen, Openbare
Centra voor Maatschappelijk Welzijn, intergemeentelijke en interbestuurlijke
samenwerkingsverbanden, verenigingen van OCMW’s, Dexia Bank België NV, Vlaamse,
federale en andere publiekrechtelijke en overheidsinstellingen.
Stichtende leden zijn: de Stad Gent, de Stad Brugge, de Provincie Oost-Vlaanderen, de
Provincie West-Vlaanderen.
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Art. 6.
De Raad van Bestuur stelt, bij gewone meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde
bestuurders, het Huishoudelijk Reglement op en kan hierin wijzigingen aanbrengen, die
binnen de maand aan de leden worden bekend gemaakt.
Art. 7.
Ontslagnemende leden dienen hun aanvraag hiertoe schriftelijk te richten aan de Raad van
Bestuur en dit in de loop van het eerste semester van het kalenderjaar. Het ontslag heeft eerst
uitwerking op 1 januari van het daaropvolgende kalenderjaar.
Art. 8.
Bij uitsluiting van een lid zal de door de wet voorziene procedure worden toegepast.
Het betrokken lid dient in het bijzonder opgeroepen te worden voor en kan gehoord worden
door de Algemene Vergadering.
Art. 9.
Wanneer het lidmaatschap een einde neemt, kan het betrokken lid geen aanspraak maken op
het maatschappelijk vermogen en geen terugbetaling eisen van de gestorte bijdrage.

HOOFDSTUK III.
VERMOGEN - BIJDRAGEN - AANBRENGSTEN.

Art. 10.
De maximum aansluitingsbijdrage waartoe de leden kunnen worden verplicht,
bedraagt 125.000 €
De Raad van Bestuur bepaalt de eenmalige aansluitingsbijdrage. Deze bijdrage moet gestort
worden binnen de zes maanden na de aanvaarding van het lidmaatschap door de Raad van
Bestuur.
Naast deze bijdrage kan de Raad van Bestuur een bijdrage vaststellen in de kosten van de
werking van de vereniging.

HOOFDSTUK IV.
BESTUUR.

Art. 11.
De organen van de vereniging zijn:
1° de Algemene Vergadering
2° de Raad van Bestuur
3° het Dagelijks Bestuur, hierna te noemen "het Directiecomité"
4° desgevallend: het College van Toezicht, zoals bedoeld in art 25
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Afdeling 1 - Algemene Vergadering.
Art.12.
De Algemene Vergadering is samengesteld uit alle leden.
Elk lid kan slechts door één stemgerechtigde natuurlijke persoon vertegenwoordigd zijn.
De Algemene vergadering is exclusief bevoegd voor:
1. de wijziging van de statuten
2. de benoeming en afzetting van de bestuurders en de vaststelling van hun zitpenningen
3. de benoeming en de afzetting van de commissaris en de verificateurs en de vaststelling
van hun zitpenningen
4. de kwijting aan de bestuurders, de commissaris en de verificateurs
5. de goedkeuring van de begroting en de rekening
6. de vrijwillige ontbinding van de vereniging
7. de uitsluiting van een lid
8. de omzetting van de vereniging in een vennootschap met sociaal oogmerk
9. de wijze van berekening van de eenmalige aansluitingsbijdrage
De Algemene Vergadering wordt bijeengeroepen door de Raad van Bestuur, telkens wanneer
dit noodzakelijk wordt geacht of wanneer ten minste 1/5 van de leden het vraagt.
De jaarlijkse Algemene Vergadering heeft in principe plaats op de laatste vrijdag van de
maand mei. De Raad van Bestuur kan evenwel besluiten tot bijeenroeping op een andere
datum binnen het eerste semester. De jaarlijkse Algemene Vergadering moet in ieder geval
gehouden worden binnen 6 maanden na afsluiting van het boekjaar.
De oproepingen worden gedaan door de Raad van Bestuur die de agenda vastlegt. Zij worden
bij gewone brief verzonden, ten vroegste één maand maar ten laatste veertien dagen voor de
vergadering. Eén twintigste van het aantal leden kan tot de veertiende dag voor de
vergadering bijkomende punten aan de agenda toevoegen. Indien de oproeping reeds is
verstuurd worden deze bijkomende punten dadelijk aan de leden medegedeeld.
De Algemene Vergadering kan ook beraadslagen over punten die niet op de agenda zijn
ingeschreven, voor zover 1/3 van de aanwezige leden het dringend karakter ervan erkennen.
Binnen de maand na de Algemene Vergadering wordt het verslag verstuurd naar de leden en
naar hun vertegenwoordiger in de Algemene Vergadering.
Art. 13.
Een lid kan zich, met schriftelijke volmacht, in de Algemene Vergadering laten
vertegenwoordigen door een ander lid. Elke volmachtdrager kan hoogstens één ander lid
vertegenwoordigen.
Art. 14.
De Algemene Vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de Raad van Bestuur,
tevens voorzitter van de vereniging.
Bij afwezigheid wordt hij vervangen door de ondervoorzitter. Indien beiden afwezig zijn, zal de
vergadering worden voorgezeten door de Bestuurder met de grootste anciënniteit.
Art. 15.
Het aantal stemmen van elk lid wordt bepaald in functie van de eenmalige
aansluitingsbijdrage, zoals bepaald in artikel 10. Elk lid heeft minstens recht op één stem.

Art. 16.
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Het stemrecht is ondeelbaar; beslissingen worden genomen bij meerderheid van de stemmen
van de aanwezige of vertegenwoordigde leden. Bij staking van stemmen is het voorstel
verworpen.
Art. 17.
De Algemene Vergadering beslist over de punten vermeld op de agenda. Zij krijgt jaarlijks
mededeling van het werkingsverslag, keurt de begroting en de rekening goed en geeft, door
afzonderlijke stemming, décharge aan de leden van de Raad van Bestuur en de Commissaris
en de Verificateurs
Art. 18.
De notulen van de Algemene Vergadering worden ondertekend door de voorzitter en de
secretaris van de vereniging. Zij worden bewaard op de maatschappelijke zetel.
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Afdeling 2 - Raad van Bestuur
Art. 19.
De Raad van Bestuur wordt bij geheime stemming benoemd door de Algemene Vergadering,
op voordracht van de leden.
Art. 20.
§ 1 De bestuurders worden verkozen voor een termijn van 6 jaar. Uittredende bestuurders zijn
herkiesbaar.
§ 2 De Raad van Bestuur bestaat uit minimum 5 en maximum 38 leden.Het aantal bestuurders
moet in elk geval altijd lager zijn dan het aantal leden. De Raad van Bestuur is als volgt
samengesteld:
16 mandaten voor
de stichtende leden
provinciebesturen
steden

OostVlaanderen
4
4

WestVlaanderen
4
4

14 mandaten voor de overige steden en
gemeenten die lid zijn
met bevolkingsaantal < 10000
met bevolkingsaantal tussen 10000 en 19999
met bevolkingsaantal tussen 20000 en 49999
met bevolkingsaantal > 49999

OostVlaanderen
1
2
2
2

WestVlaanderen
1
2
2
2

6 mandaten voor de OCMW-besturen
die lid zijn
met bevolkingsaantal < 30000
met bevolkingsaantal > 29999

OostVlaanderen
1
2

WestVlaanderen
1
2

2 vaste mandaten voor
West-Vlaamse Energie en
Teledistributiemaatschappij
Dexia Bank België NV,

1
1

De gemeenten (niet-stichtende leden) en de OCMW's bepalen per provincie en
per categorie onderling wie voorgedragen wordt aan de Algemene Vergadering
voor een mandaat in de Raad van Bestuur. Daarbij zal in principe gestreefd
worden naar een beurtrol bij elke daaropvolgende vernieuwing van de
mandaten.
§ 3 Het mandaat van bestuurder neemt een einde door overlijden, vrijwillig ontslag en afzetting
door de Algemene Vergadering bij meerderheid van de stemmen van de aanwezige of
vertegenwoordigde leden.
De bestuurders die benoemd worden in hun hoedanigheid van afgevaardigde van een
rechtspersoon, worden van rechtswege als ontslaggevend beschouwd:
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1. bij verlies van de hoedanigheid van lid
2.wanneer het lid dat hen voorgedragen heeft aan de Algemene Vergadering verzoekt het
mandaat op te heffen;
3. bij verlies van het mandaat of het ambt op basis waarvan de
vertegenwoordigingsbevoegdheid werd toegekend. De bestuurders kunnen echter hun
mandaat voortzetten tot aan de bekrachtiging van de aanstelling van hun opvolger door de
Algemene Vergadering, indien het betrokken lid daartoe de wens uitdrukt.
In de gevallen 2. en 3. kan het betrokken lid een nieuwe bestuurder voorstellen, wiens
mandaat pas kan aanvangen na bekrachtiging op de volgende Algemene Vergadering, en die
intussen de vergadering van de Raad van Bestuur met raadgevende stem mag bijwonen. Na
de bekrachtiging van zijn aanstelling op de Algemene Vergadering vervoleindigt deze
bestuurder dan het lopend mandaat van zijn voorganger.

Art. 21.
§ 1 De Raad van Bestuur bestuurt de vereniging en vertegenwoordigt haar in en buiten rechte.
Hij beschikt hiertoe over de meest uitgebreide bevoegdheden, met uitzondering van deze
voorbehouden aan de Algemene Vergadering. Hij kan onder meer overeenkomsten afsluiten,
dadingen aangaan, roerende en onroerende goederen verwerven, ruilen, verkopen,
onroerende goederen of rechten met een hypotheek bezwaren, leningen afsluiten, alle legaten,
subsidies en schenkingen aanvaarden.
De Raad van Bestuur beslist in principe collegiaal, onverminderd het bepaalde in artikel 23.
Hij kan bepaalde van zijn bevoegdheden delegeren aan één of meer van zijn leden of aan een
derde, die, naar gelang het geval, alleen of gezamenlijk of als college optreden.
§ 2 De Raad van Bestuur draagt het dagelijks bestuur op aan het Directiecomité. Het
Directiecomité kan bepaalde van haar bevoegdheden delegeren aan één of meer van zijn
leden. Zij kunnen alleen, gezamenlijk of als college optreden.
Het Directiecomité werft de personeelsleden aan en kan ze ontslaan, mits hiervan mededeling
te doen aan de Raad van Bestuur.
Art. 22.
Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd. De bestuurders ontvangen voor elke bijgewoonde
vergadering van de Raad van Bestuur zitpenningen waarvan het bedrag wordt bepaald door de
Algemene Vergadering.
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Art. 23.
Ten aanzien van derden is de vereniging in en buiten rechte slechts geldig verbonden door de
gezamenlijke handtekening van hetzij twee Bestuurders, hetzij één Bestuurder en de
secretaris van de vereniging, hetzij de handtekening van de secretaris. De Raad van Bestuur
kan de handtekeningsbevoegdheid van de secretaris beperken wat het bedrag betreft.. Al deze
personen moeten ten aanzien van derden niet doen blijken van enig besluit of van enige
machtiging.
De Raad van Bestuur kan voor bepaalde rechtshandelingen volmacht verlenen aan het
Directiecomité of aan een of meer van de Bestuurders .

Afdeling 3 - Directiecomité
Art. 24.
Het dagelijks bestuur van de vereniging wordt verzekerd door het Directiecomité, dat in het
bijzonder de vergaderingen van de Algemene Vergadering en de Raad van Bestuur
voorbereidt. Het Directiecomité beslist collegiaal.
Het Directiecomité is samengesteld als volgt:
- de Voorzitter, die tevens voorzitter is van de Raad van Bestuur
- de Ondervoorzitter, die tevens Ondervoorzitter is van de Raad van Bestuur
- drie leden van de Raad van Bestuur, die de stichtende leden vertegenwoordigen
- de Secretaris van de vereniging
Het staat het Directiecomité vrij om deskundigen en/of medewerkers van Cevi uit te nodigen
op de vergaderingen.
Het Directiecomité wordt verkozen tijdens de eerste vergadering van de (her)verkozen Raad
van Bestuur. De ambtstermijn en de regels voor het beëindigen van een mandaat in het
Directiecomité zijn dezelfde als deze voor het mandaat in de Raad van Bestuur.

Afdeling 4 - College van Toezicht
Art. 25.
Op voordracht van de leden kan de Algemene Vergadering een College van Toezicht
benoemen voor eenzelfde ambtstermijn als de Bestuurders.
Het College van Toezicht is samengesteld als volgt :
- de verificateurs : een afgevaardigde van elk van de stichtende leden
- de commissaris, lid van het Instituut der Bedrijfsrevisoren, op voordracht van de Raad van
Bestuur
Het mandaat van bestuurder is onverenigbaar met dit van commissaris of verificateur.
Het College van Toezicht kan bij haar werkzaamheden beroep doen op medewerkers van de
vereniging en zo nodig op externe experten.
De commissaris en de verificateurs worden aangesteld op de Algemene Vergadering waarop
de leden van de Raad van Bestuur worden benoemd.
De ambtstermijn en de regels voor het beëindigen van een mandaat in het College van
Toezicht zijn dezelfde als deze voor het mandaat in de Raad van Bestuur.
De commissaris en de verificateurs ontvangen voor elke bijgewoonde vergadering van het
College zitpenningen waarvan het bedrag wordt bepaald door de Algemene Vergadering. Dit
bedrag is gelijk aan dat voor de vergaderingen van de Raad van Bestuur.
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HOOFDSTUK V.
WIJZIGING STATUTEN EN ONTBINDING VERENIGING.

Art. 26.
Deze statuten kunnen slechts gewijzigd worden door een buitengewone Algemene
Vergadering. De uitnodigingsbrief tot deze vergadering moet de voorgestelde wijzigingen
vermelden en twee derde van de leden moeten aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Voor de
goedkeuring van de voorgestelde wijziging is een meerderheid van twee derde van de
stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden noodzakelijk. Wanneer de wijziging
de doelstelling van de vereniging betreft, dient deze wijziging te worden aangenomen met een
meerderheid van vier vijfde van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden.
Indien op de eerste vergadering minder dan twee derde van de leden aanwezig of
vertegenwoordigd zijn, kan een tweede vergadering worden bijeengeroepen om geldig te
beraadslagen, welk ook het aantal van de aanwezige of vertegenwoordigde leden is.
Art. 27.
De ontbinding van de vereniging kan, onverminderd de toepassing van art. 18 en volgende van
de wet dd. 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale
verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen, zoals gewijzigd door de wet van 2 mei
2002 en 16 januari 2003, slechts worden uitgesproken door een buitengewone Algemene
Vergadering.
Twee derde van de leden moeten aanwezig of vertegenwoordigd zijn; indien aan deze
voorwaarde niet is voldaan kan een tweede vergadering worden bijeengeroepen die geldig kan
beslissen, welk ook het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden zij.
Voor de beslissing tot ontbinding zijn vier vijfde van de stemmen van de aanwezige of
vertegenwoordigde leden vereist. Wanneer de Algemene Vergadering de ontbinding zou
hebben uitgesproken, worden één of meer vereffenaars aangesteld. Het actief zal slechts
kunnen worden aangewend voor initiatieven die ten bate van de leden van deze vereniging
een gelijkaardig doel nastreven als dit omschreven in artikel 3 van deze statuten.
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