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Artikel 1 Naam en zetel
Er wordt een Europese groepering voor territoriale samenwerking (EGTS) opgericht met
als naam West-Vlaanderen / Flandre-Dunkerque-Côte d’Opale, hierna EGTS genoemd,
waarvan de statutaire zetel gevestigd is in Frankrijk, Communauté Urbaine de
Dunkerque, Pertuis de la Marine, BP 85530, F-59386 Cedex 1.

Artikel 2 Lijst van de leden
Zijn leden van de EGTS:
1. de Provincie West-Vlaanderen
2. de West-Vlaamse Intercommunale (WVI)
3. ERSV West-Vlaanderen vzw namens Resoc Westhoek
4. de Vlaamse overheid
5. de Belgische federale Staat
6. Dunkerque Grand Littoral Communauté urbaine
7. Pays Moulins de Flandre
8. het Syndicat Mixte du Pays Cœur de Flandre
9. Agence de développement et d’urbanisme de la région Flandre-Dunkerque (AGUR)
10. het Département du Nord
11. het Département du Pas-de-Calais
12. de Région Nord – Pas-de-Calais
13. de Franse Staat
Artikel 3 Doel en opdrachten
De EGTS heeft als hoofdopdracht een efficiënte en coherente grensoverschrijdende
samenwerking te bevorderen en te ondersteunen in zijn gebied en zal daartoe volgende
opdrachten uitvoeren:
- Binnen het referentiegebied:
1. de coördinatie verzekeren tussen en de netwerking bevorderen van alle leden van
de EGTS en meer algemeen van elke instelling die kan bijdragen tot een
pertinente, coherente en efficiënte grensoverschrijdende samenwerking in het
referentiegebied,
2. de politieke vertegenwoordiging en het politieke overleg binnen het gebied
verzekeren,
3. de gemeenschappelijke strategieën en actieprogramma’s vastleggen om te
beantwoorden aan de behoeften van de inwoners van het gebied,
4. gemeenschappelijke projecten definiëren en uitvoeren,
5. allerhande initiatieven op het getouw zetten met het oog op de ontwikkeling van
de grensoverschrijdende samenwerking tussen de actoren van het gebied, met
specifieke aandacht voor de ontwikkeling van de grensoverschrijdende
samenwerking in het onmiddellijke grensgebied.
- Op regionale, nationale en Europese schaal:
6. het referentiegebied vertegenwoordigen t.a.v. derde instellingen.
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Artikel 4 Geografische afbakening
Het referentiegebied van de EGTS omvat :
-

in Frankrijk de arrondissementen Dunkerque, Calais, Saint-Omer, Boulogne-surMer en Montreuil, alsook de gemeenten Sailly sur le Lys, Fleurbaix, Laventie en
Lestrem uit het arrondissement Béthune.

-

Aan Belgische zijde komt het referentiegebied overeen met de provincie WestVlaanderen.

Artikel 5 Toepasselijk recht
De oprichtingsovereenkomst wordt beheerst door het Franse recht.

Artikel 6 Modaliteiten voor wederzijdse erkenning
De administratieve, budgettaire en financiële controle van de EGTS West-Vlaanderen /
Flandre-Dunkerque-Côte d’Opale zal gebeuren conform de bepalingen van het Franse
recht. De Franse overheden die bevoegd zijn voor de controle zullen hun ambtsgenoten
in België hierover informeren en kunnen door hen ook aangesproken worden. Zij zullen
hen informeren over de voorgenomen maatregelen en over de resultaten van de
controles voor zover deze informatie een weerslag kan hebben op de samenwerking
tussen de leden van de EGTS West-Vlaanderen/Flandre-Dunkerque-Côte d’Opale.

Artikel 7 Wijziging van de oprichtingsovereenkomst
1. De oprichtingsovereenkomst wordt gewijzigd door beslissing van de Algemene
Vergadering bij eenparigheid van stemmen door haar leden.
2. Elke wijziging van de oprichtingsovereenkomst moet worden goedgekeurd door de
overheden die toestemming hebben gegeven voor de oprichting van de EGTS, onder
de voorwaarden vastgelegd in artikel 4, paragraaf 6 van de Verordening (EG) nr.
1082/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 5 juli 2006 betreffende een
Europese groepering voor territoriale samenwerking (EGTS).

Artikel 8 Duur
De EGTS wordt opgericht voor onbeperkte duur. De EGTS is operationeel vanaf de
datum van voltooiing van de formaliteiten inzake bekendmaking, die voorzien zijn in
artikel 5 van de EGTS-Verordening.
De EGTS wordt ontbonden door beslissing van de Algemene Vergadering bij eenparigheid
van stemmen door haar leden.
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Artikel 9 Organen
9.1 Definitie
De EGTS heeft de volgende organen:
1. overeenkomstig artikel 10 van de EGTS-Verordening beschikt de EGTS over een
Algemene Vergadering, bestaande uit de vertegenwoordigers van haar leden, en over
een Directeur.
2. ze beschikt over de volgende
Ondervoorzitter en een Bureau.

bijkomende

organen:

een

Voorzitter,

een

9.2 Samenstelling en benoemingsprocedure
9.2.1 Algemene Vergadering
1. De Algemene Vergadering is samengesteld uit 28 vertegenwoordigers van de leden, op
basis van een Frans-Belgische pariteit.
1.1

De Provincie West-Vlaanderen heeft 3 vertegenwoordigers.

1.2
WVI heeft 5 vertegenwoordigers waarvan 2 vertegenwoordigers van en aangeduid
door het Westhoekoverleg.
1.3
De
ERSV
West-Vlaanderen
vzw
namens
Resoc
Westhoek
vertegenwoordigers, leden van en aangeduid door Resoc Westhoek.

heeft
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1.4
De Vlaamse overheid en de Belgische federale staat hebben 4 vertegenwoordigers
waaronder de gouverneur van de provincie West-Vlaanderen.
1.5

Dunkerque Grand Littoral Communauté Urbaine heeft 4 vertegenwoordigers.

1.6

Pays Moulins de Flandre heeft 2 vertegenwoordigers.

1.7

Het syndicat mixte du Pays Coeur de Flandre heeft 2 vertegenwoordigers.

1.8

AGUR heeft 1 vertegenwoordiger.

1.9

De Franse Staat heeft 1 vertegenwoordiger.

1.10

De Région Nord – Pas-de-Calais heeft 2 vertegenwoordigers.

1.11

Het Département du Nord heeft 1 vertegenwoordiger.

1.12

Het Département du Pas-de-Calais heeft 1 vertegenwoordiger.

2. Elk lid benoemt zijn vertegenwoordiger(s) overeenkomstig het recht dat van
toepassing is op het grondgebied van het lid.
3. Elk lid benoemt een plaatsvervanger voor elke vertegenwoordiger.
plaatsvervanger zal de vertegenwoordiger in geval van afwezigheid vervangen.

Deze

4. Elke vertegenwoordiger heeft een stem.
5. Overeenkomstig artikel 18 is voor elke toetreding van een of meerdere nieuwe leden
een wijziging van het aantal vertegenwoordigers noodzakelijk mits naleving van de
Frans-Belgische pariteit.
9.2.2 Voorzitter en Ondervoorzitter
1. De Voorzitter en de Ondervoorzitter, gekwalificeerd als co-voorzitters, hebben zitting
in
de Algemene Vergadering. Een van hen wordt verkozen onder de
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vertegenwoordigers van de Franse leden, de andere onder de vertegenwoordigers
van de Belgische leden. De Voorzitter en de Ondervoorzitter worden bij absolute
meerderheid door de Algemene Vergadering verkozen voor een periode van drie jaar.
Indien na twee verkiezingsrondes geen enkele kandidaat de absolute meerderheid
van de stemmen behaald heeft, wordt overgegaan tot een verkiezing bij relatieve
meerderheid. In geval van gelijkheid van stemmen, wordt de oudste verkozen.
Vanaf de installatie van de Algemene Vergadering tot aan de verkiezing van de
Voorzitter neemt de oudst aanwezige de functies van de Voorzitter waar.
2. Het voorzitterschap en het ondervoorzitterschap worden afwisselend door een Franse
en een Belgische vertegenwoordiger waargenomen.
3. De Ondervoorzitter vervangt de Voorzitter, in al zijn bevoegdheden, bij diens
afwezigheid.
4. Indien de Voorzitter of de Ondervoorzitter tijdens het mandaat hun hoedanigheid
verliezen van vertegenwoordiger van de instantie die hen heeft aangesteld, dan gaat
de Algemene Vergadering over tot een nieuwe verkiezing voor de resterende duur
van het mandaat.
9.2.3 Bureau
1. Het Bureau bestaat uit 18 leden van de Algemene Vergadering en wordt met
inachtneming van de Frans-Belgische pariteit als volgt samengesteld:
1.1 de Provincie West-Vlaanderen heeft 2 vertegenwoordigers
1.2 WVI heeft 3 vertegenwoordigers waarvan 1 vertegenwoordiger van en aangeduid
door het Westhoekoverleg
1.3 de ERSV West-Vlaanderen vzw namens Resoc Westhoek heeft 1 vertegenwoordiger
1.4 de Vlaamse overheid heeft 1 vertegenwoordiger
1.5 de Belgische federale Staat heeft 1 vertegenwoordiger
1.6 de gouverneur van de provincie West-Vlaanderen
1.7 de Communauté urbaine de Dunkerque heeft 3 vertegenwoordigers
1.8 Pays Moulins de Flandre heeft 1 vertegenwoordiger
1.9 het syndicat mixte du Pays Coeur de Flandre heeft 1 vertegenwoordiger
1.10 de Franse Staat heeft 1 vertegenwoordiger
1.11 de Région Nord-Pas-de-Calais heeft 1 vertegenwoordiger
1.12 het Département du Nord heeft 1 vertegenwoordiger
1.13 het Département du Pas-de-Calais heeft 1 vertegenwoordiger
2. De leden van het Bureau zijn aangesteld voor een periode van drie jaar. Zij worden
door de Algemene Vergadering bij absolute meerderheid verkozen.
9.2.4 Directeur
De Directeur wordt door de Voorzitter benoemd na goedkeuring door het Bureau.
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9.3 Bevoegdheden
9.3.1 Algemene Vergadering
De Algemene Vergadering regelt via haar beraadslagingen alles wat past binnen haar
opzet. De Algemene Vergadering:
1. keurt de begroting goed,
2. neemt het jaarlijkse werkprogramma aan,
3. stelt het bedrag vast van de bijdragen van de leden,
4. keurt het afsluiten van leningen en de terugbetalingsmodaliteiten goed,
5. keurt de rekeningen en het bijhorende jaarverslag goed,
6. kiest de Voorzitter, de Ondervoorzitter en het Bureau,
7. keurt het huishoudelijk reglement goed en wijzigt het,
8. creëert de arbeidsplaatsen van de groepering,
9. duidt haar vertegenwoordigers aan om in naam van de EGTS te zetelen in externe
instanties,
10. wijzigt de oprichtingsovereenkomst, zoals voorzien in artikel 7, en de statuten zoals
voorzien in artikel 17,
11. beslist over de toetreding van de leden,
12. neemt akte van de uittreding van een lid en beslist in overleg met dat lid over de
voorwaarden van zijn uittreding, overeenkomstig artikel 19 van de statuten,
13. keurt de ontbinding van de groepering goed, evenals de voorwaarden van
vereffening.
De Algemene Vergadering kan een deel van haar bevoegdheden delegeren aan de
Voorzitter of het Bureau, met uitzondering van de goedkeuring van de begroting en alle
beslissingen inzake wijzigingen van de oprichtingsovereenkomst of van de statuten van
de EGTS. Bij iedere bijeenkomst van de Algemene Vergadering brengt de Voorzitter
verslag uit over de beslissingen van het Bureau en de uitgeoefende bevoegdheden
verkregen bij bevoegdheidsoverdracht.
9.3.2 Voorzitter en Ondervoorzitter
De Voorzitter voert de beslissingen uit van de Algemene Vergadering en het Bureau. Hij
legt de agenda’s vast, roept de vergaderingen van de Algemene Vergadering en het
Bureau bijeen en zit ze voor. Bovendien
1. beslist de Voorzitter over de uitgaven en over de aanwending van de inkomsten van
de EGTS,
2. werft de Voorzitter het personeel aan,
3. legt de Voorzitter de begroting, het werkprogramma, de rekeningen en het
bijhorende jaarverslag voor aan de Algemene Vergadering,
4. ondertekent de Voorzitter de door de groepering gesloten overeenkomsten en
contracten,
5. vertegenwoordigt de Voorzitter de groepering tegenover derde instanties,
6. vertegenwoordigt de Voorzitter de groepering in rechte.
De Voorzitter kan onder eigen verantwoordelijkheid en toezicht de uitoefening van een
deel van zijn functies delegeren aan de Ondervoorzitter of aan de Directeur. Het
huishoudelijk reglement preciseert de voorwaarden van de bevoegdheidsoverdracht.
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9.3.3 Bureau
Het Bureau is het beslissingsorgaan van de EGTS. Het regelt via zijn beraadslagingen de
aangelegenheden die passen binnen het opzet van de EGTS en die niet behoren tot de
bevoegdheden van de Algemene Vergadering en dit is ondermeer:
1. Het Bureau keurt de keuze van de Directeur goed,
2. Het Bureau bereidt de jaarlijkse begroting voor, evenals het werkprogramma, de
rekeningen en het bijhorende jaarverslag.
9.3.4 Directeur
1. De Directeur is verantwoordelijk voor de coördinatie van de activiteiten van de
groepering.
2. De Directeur vertegenwoordigt de EGTS en handelt namens en voor rekening van de
EGTS met betrekking tot alle taken die niet worden toevertrouwd aan de Algemene
Vergadering, het Bureau, de Voorzitter en de Ondervoorzitter.
3. De Directeur kan taken van de Voorzitter uitvoeren wanneer die aan hem worden
gedelegeerd.
9.4 Werking
9.4.1 Algemene Vergadering
1. Frequentie en plaats van de vergaderingen
De Algemene Vergadering komt minstens twee maal per jaar samen.
De Algemene Vergadering kan binnen het grondgebied van de EGTS bijeenkomen op een
plaats die niet de maatschappelijke zetel is.
2. Bijeenroeping
De Voorzitter kan de Algemene Vergadering bijeenroepen telkens hij dit nuttig acht.
De Voorzitter roept de Algemene Vergadering bijeen binnen een termijn van 30 dagen op
gemotiveerd verzoek van minstens een derde van de vertegenwoordigers van de leden
van de EGTS.
De Voorzitter roept elke Algemene Vergadering bijeen. De bijeenroeping vermeldt de
agenda en wordt vergezeld van een verklarende synthesenota die de beslissingen die
voorliggen, toelicht.
De bijeenroeping gebeurt schriftelijk, onder welke vorm ook, en wordt minstens 15 volle
dagen op voorhand verzonden aan de vertegenwoordigers van de leden van de EGTS.
In geval van hoogdringendheid kan de Voorzitter die termijn echter inkorten maar de
termijn kan nooit herleid worden tot minder dan 1 volle dag. Bij de opening van de
zitting van de Algemene Vergadering dient de Voorzitter de redenen voor
hoogdringendheid uit te leggen aan de Algemene Vergadering die zich vervolgens zal
uitspreken over de hoogdringendheid. De Algemene Vergadering kan besluiten om de
discussie, geheel of gedeeltelijk, uit te stellen naar een volgende zitting.
Vertegenwoordigers van een instelling, organisatie of instantie wiens aanwezigheid door
de Algemene Vergadering nuttig wordt geacht, kunnen uitgenodigd worden op de
bijeenkomsten van de Algemene Vergadering. Zij kunnen deelnemen aan de debatten
maar hebben geen stemrecht.
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3. Quorum
De Algemene Vergadering beraadslaagt slechts rechtsgeldig als de meerderheid van de in
functie zijnde leden aanwezig is.
Indien na een eerste bijeenroeping overeenkomstig de bepalingen het quorum niet wordt
behaald, wordt de Algemene Vergadering opnieuw bijeengeroepen met een tussentijd
van minstens 5 dagen. De Algemene Vergadering beraadslaagt dan geldig zonder
voorschriften inzake quorum.
4. Openbaarheid van zitting
De zittingen van de Algemene Vergadering zijn openbaar.
Op verzoek van een derde van de vertegenwoordigers van de leden kan de Algemene
Vergadering beslissen, zonder beraadslaging en bij absolute meerderheid van de
aanwezige of vertegenwoordigde leden, dat de Algemene Vergadering plaats vindt achter
gesloten deuren.
5. Besluitvormingsprocedure
De beslissingen worden aangenomen met een absolute meerderheid van de uitgebrachte
stemmen.
Een vertegenwoordiger die niet aan een bijeenkomst kan deelnemen, kan een
vertegenwoordiger van zijn keuze schriftelijk machtigen om in zijn naam te stemmen.
Elke vertegenwoordiger kan slecht drager zijn van een enkele volmacht. De volmacht kan
ten allen tijde worden herroepen. Behalve in geval van behoorlijk vastgestelde ziekte,
kan deze volmacht niet gelden voor meer dan één zitting.
De stem van de Voorzitter is enkel doorslaggevend bij staking van stemmen en
behoudens geheime stemming.
Op verzoek van een derde van de aanwezige leden wordt een geheime stemming
gehouden.
9.4.2 Bureau
De bepalingen inzake de werking van het Bureau worden nader uitgewerkt in het
huishoudelijk reglement.
De vergaderingen van het Bureau zijn niet openbaar. De Directeur neemt deel aan de
vergaderingen van het Bureau maar heeft geen stemrecht.

Artikel 10 Toepasselijk recht
Op de EGTS zijn van toepassing:
1. de EGTS Verordening,
2. indien de EGTS Verordening het toelaat, de bepalingen van de overeenkomst en van
onderhavige statuten,
3. in gevallen die niet of slechts ten dele door deze verordening worden geregeld, de
bepalingen van titel II van boek VII van het vijfde deel van de Code Général des
Collectivités Territoriales en subsidiair het Franse recht.
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Artikel 11 Werktalen van de EGTS
De werktalen zijn Frans en Nederlands.
De documenten van de zitting worden in het Frans en het Nederlands opgesteld en
gelijktijdig en binnen een aanvaardbare termijn verstuurd. De debatten van de Algemene
Vergadering en het Bureau worden simultaan vertaald. Van elke zitting wordt een
proces-verbaal opgemaakt in het Frans en het Nederlands.

Artikel 12 Personeel
1. De groepering kan eigen personeel hebben.
2. De aanwervingsprocedures en de aard van de arbeidsovereenkomsten worden
geregeld door het Franse recht.
3. Het personeelsbeheer wordt geregeld door het Franse recht, tenzij anders bepaald
door een vorig statuut waarvan een personeelslid van de groepering verder kan
genieten.

Artikel 13 Middelen van de groepering en bijdragen van de leden
13.1 Middelen van de groepering
De middelen van de groepering zijn de volgende:
1. de bijdragen van de aangesloten leden, zoals bepaald in artikel 13.2,
2. Europese, nationale en regionale subsidies of subsidies van elke andere instelling,
3. het bedrag van de leningen,
4. alle inkomsten voorzien door de op de EGTS van toepassing zijnde wetgeving in
functie van de plaats waar de statutaire zetel gevestigd is.
13.2 Bijdragen van de leden
1. De EGTS wordt gefinancierd volgens het principe van Frans-Belgische pariteit.
2. De respectievelijke bijdragen van de leden zijn de volgende:
Totaal aan Belgische zijde: 50%
Waarvan 11,54% voor de Provincie West-Vlaanderen
Waarvan 13,46% voor de WVI
Waarvan 1,92% voor de ERSV West-Vlaanderen vzw namens Resoc Westhoek
Waarvan 11,54% voor de Vlaamse overheid
Waarvan 11,54% voor de Belgische federale Staat
Totaal aan Franse zijde: 50%
Waarvan 14,5% voor de Communauté urbaine de Dunkerque
Waarvan 3,5% voor Pays Moulins de Flandre
Waarvan 3,5% voor het syndicat mixte du Pays Coeur de Flandre
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Waarvan 3,5% voor AGUR
Waarvan 5% voor de Franse Staat
Waarvan 10% voor de Région Nord-Pas de Calais
Waarvan 5% voor het Département du Nord
Waarvan 5% voor het Département du Pas-de-Calais
3. De jaarlijkse bijdragen vormen een verplichte uitgave voor de leden.
4. De leden nemen in hun begroting het bedrag op dat nodig is om de jaarlijkse bijdrage
te betalen.
5. De jaarlijkse bijdragen kunnen de vorm aannemen van een terbeschikkingstelling van
ruimtes, werkingsmiddelen of personeel. In desbetreffend geval moet deze bijdrage
onderworpen worden aan een financiële evaluatie en volgens de regels goedgekeurd
door de Algemene Vergadering. Deze bijdrage wordt vervolgens a priori of a
posteriori afgetrokken van de door het betrokken lid verschuldigde bijdrage.
6. De bijdrage wordt opgevraagd bij elk van de leden van de EGTS na goedkeuring van
de begroting door de Algemene Vergadering.
7. Voor elke toetreding van een of meerdere nieuwe leden is een wijziging van deze
verdeelsleutels noodzakelijk, waarbij de Frans-Belgische pariteit in acht moet worden
genomen.
13.3 Lening
De groepering kan leningen afsluiten.

Artikel 14 Begrotings- en boekhoudregels
14.1 Begroting
De EGTS stelt een jaarlijkse begroting op die met name een rubriek voor lopende
uitgaven en, indien nodig, een rubriek voor operationele uitgaven bevat. Deze begroting
moet goedgekeurd worden door de Algemene Vergadering met eenparigheid van
stemmen.
14.2 Boekhoudregels
De opstelling van de rekeningen van de EGTS, en, indien nodig, het bijbehorende
jaarverslag, en de accountantscontrole en bekendmaking van deze rekeningen worden
geregeld door het Franse recht.
De boekhouding wordt bijgehouden overeenkomstig de regels die van toepassing zijn op
de Franse overheidsboekhouding. De begrotingsdocumenten worden ter inzage ter
beschikking gesteld van het publiek in de zetel van de EGTS, onder de voorwaarden
bepaald door artikel L. 5722-1 lid 2 van de Code Général des Collectivités Territoriales.
14.3 Boekhouder
De “comptable public” conform de Franse wetgeving op de “collectivités territoriales” zal
worden aangesteld door de Prefect op advies van de Trésorier-Payeur Général.
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Artikel 15 Overheidsopdrachten
De EGTS is onderworpen aan de Franse wetgeving inzake overheidsopdrachten. De
Algemene Vergadering richt een aanbestedingscommissie (Commission d’Appel d’Offre)
op.

Artikel 16 Aansprakelijkheid van de leden met betrekking tot de schulden van
de groepering
De leden zijn aansprakelijk voor de schulden van de EGTS van welke aard ook, waarbij
het aandeel van elk lid in verhouding staat tot de bijdrage van dat lid.

Artikel 17 Wijziging van de statuten
1. Met uitzondering van de bepalingen met betrekking tot de toetreding van nieuwe
leden en van de bepalingen inzake statutenwijziging zoals vastgelegd in paragraaf 3,
worden de statuten gewijzigd bij besluit van de Algemene Vergadering van de EGTS
met een drie vijfde meerderheid van de vertegenwoordigers van de leden van de
EGTS.
2. Elke wezenlijke wijziging van de statuten moet worden goedgekeurd door de
overheden die toestemming hebben gegeven voor de oprichting van de EGTS, onder
de voorwaarden vastgelegd in artikel 4, paragraaf 6 van de EGTS Verordening.
Wezenlijke wijzigingen van de statuten zijn wijzigingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks een wijziging van de overeenkomst inhouden.
3. Bij een statutenwijziging die tot doel heeft de verdeling te wijzigen van de financiële
bijdragen van de leden behorende tot eenzelfde staat, zonder te raken aan het
principe van de Frans-Belgische pariteit, gelden volgende regels inzake
stemprocedure en quorum: de beslissing tot bovengenoemde statutenwijziging wordt
genomen bij eenparigheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde
leden uit deze staat en getroffen door deze wijziging en op uitdrukkelijke voorwaarde
dat genoemde leden allen aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
De wijziging treedt in werking bij de goedkeuring door de Algemene Vergadering van
de daaropvolgende begroting.

Artikel 18 Toetreding van nieuwe leden
1. Rechtspersonen die tot de in artikel 3 van de EGTS Verordening beschreven
categorieën behoren, kunnen een schriftelijke aanvraag tot toetreding tot de EGTS
indienen.
2. Deze aanvraag wordt onderzocht door de Algemene Vergadering, die over de
toetreding van het nieuwe lid beslist bij een absolute meerderheid van de leden.
3. Deze toetreding houdt in dat de wijzigingen van de overeenkomst en van de statuten
die noodzakelijk zijn om de Frans-Belgische pariteit in stand te houden, moeten
worden aangenomen.
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Artikel 19 Uittreding van leden
1. Elk lid dat wenst uit te treden uit de EGTS moet zijn verzoek tot uittreding minstens
12 maanden voor het einde van het begrotingsjaar voorleggen.
2. De beslissing tot uittreding wordt vastgesteld door de Algemene Vergadering en ter
kennis overgemaakt aan de andere leden die daarop moeten overgaan tot een
wijziging van de statuten.
3. De voorwaarden voor de uittreding van een lid worden in gemeenschappelijk overleg
tussen de Algemene Vergadering en het lid bepaald, met inachtneming van de
bepalingen van de artikelen L 5 721-6-2 en L 5 211-25-1 van de Code Général des
Collectivités Territoriales.

Artikel 20 Vereffening
In geval van ontbinding van de EGTS worden de rekeningen vereffend en het vermogen
verdeeld onder de leden in verhouding tot hun bijdrage voorzien in artikel 13.2 van
onderhavige statuten, op voorwaarde dat de rechten van derden worden gewaarborgd.
De uitrusting en het materieel dat door de leden ter beschikking werd gesteld van de
EGTS blijft hun eigendom en komt hen toe bij ontbinding van de groepering.
De Algemene Vergadering van de EGTS legt de precieze voorwaarden van de vereffening
vast.

Artikel 21 Geschillen
De geschillen die voortvloeien uit de toepassing van onderhavige statuten vallen onder
de bevoegdheid van de Franse rechtspraak.
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