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SECRÉTA IAT GÉNÉRAL

statuten
Grensoverschrijdend Openbaar Lichaam/Benelux Groepering oor Territoriale
Samenwerking1 Natuurgrenspark De
Groote Heide

Grensoverschrijdend Openbaar Lichaam
GOL Groote Heide

De gemeenten Cranendonck, Heeze-Leende, Valkenswaard, Neerpelt en Hamont-Achel,

zijn op 6 november 2017 overgegaan tot de oprichting van een samenwerkingsverband.
De statuten werden in overeenstemming gebracht met het Benelux-Verdrag inzake grensoverschrijdende en

interterritoriale samenwerking van 20 februari 2014.
Artikel 1: Definities
In deze statuten wordt verstaan onder:

Het Grensoverschrijdend Openbaar Lichaam:
het Grensoverschrijdend Openbaar Lichaam atuurgrenspark De Groote Heide
De deelnemers:

de in artikel 5 vermelde deelnemers
De gemeenteraad:

de gemeenteraad van de gemeenten die tot het Grensoverschrijdende Openbaar Lichaam behoren
De toezichthouders:
- in Nederland:

het Nederlandse Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
- in Vlaanderen:

de Vlaamse minister, bevoegd voor de binnenlandse aangelegenheden;

1 De uiteindelijke vorm is afhankelijk an de datum van ratificatie van het nieuwe Verdrag. In het geval dat Verdrag is geratificeerd op
moment van ondertekening, start de samenwerking meteen als Benelux Groepering voor Territoriale Samenwerking (BGTS). In het geval
dat nog niet is gebeurd, start de samenwerking als een Grensoverschrijdend Openbaar Lichaam op basis van de oude Overeenkomst en
wordt de vorm aangepast nadat de ratificatietieeft plaatsgevonden via een wijziging van de statuten. In de praktijk heeft dit geen grote
gevolgen en vereist geen grote aanpassing omdat de huidige statuten al in overeenstemming worden opgesteld met het nieuwe Verdrag.
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in artikel 248, §1, 2°, van het Gemeentedecreet wordt onder toezichthoudende overheid de
Vlaamse Regering en, namens de Vlaamse Regering, de provinciegouverneur die handelt
overeenkomstig de instructies van de Vlaamse Regering, verstaan

Het Benelux-Verdrag inzake grensoverschrijdende en interterritoriale samenwerking van 20 februari 2014
De commissaris

de bedrijfsrevisor, lid van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren (IBR) (België) of de
registeraccountant, ingeschreven in het accountantsregister van de Nederlandse

Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) (Nederland).
De werkingskosten
zijn algemene kosten verbonden aan de werking van het Grensoverschrijdend Openbaar Lichaam
zoals administratieve kosten, huisvestingskosten, personeelskosten voor de algemene werking enz...

De projectkosten
zijn de kosten die rechtstreeks kunnen toegewezen worden aan projecten
Artikel 2 : Oprichtin en naam
Er is het Grensoverschrijdende Openbaar Lichaam en is genaamd: Grensoverschrijdend Openbaar Lichaam
Natuurgrenspark De Groote Heide afgekort GOL/BGTS Natuurgrenspark De Groote Heide of GOL/BGTS
DGH .

Artikel 3 : Rechtspersoonlijkheid
Het Grensoverschrijdend Openbaar Lichaam bezit rechtspersoonlijkheid.
Artikel 4: Ambts ebied
Het ambtsgebied van het Grensoverschrijdend Openbaar Lichaam strekt zich uit over het grondgebied van
de deelnemers.

Artikel 5 : De Deelnemers
Het grensoverschrijdend openbaar lichaam bestaat uit de deelnemers zoals vermeld in bijlage 1. * 1 2

Artikel 6 : Zetel
1. De zetel van het Grensoverschrijdend Openbaar Lichaam is gevestigd te Valkenswaard, De Hofnar 15,
Nederland.

2. De zetel kan door de Algemene Vergadering verplaatst worden binnen het grondgebied van de
gemeente Valkenswaard, Nederland en dit met de in artikel 13 van deze statuten omschreven
meerderheid van stemmen en met aanpassing van de statuten.
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3. Het Grensoverschrijdende Openbaar Lichaam kan, buiten haar zetel, één of meerdere vestigingen
oprichten op het grondgebied van de deelnemers.

Artikel 7 : Doel, taken, bevoegdheden
1. Het Grensoverschrijdend Openbaar Lichaam heeft tot doel het grensoverschrijdende overleg en de
grensoverschrijdende samenwerking tussen de deelnemers te bevorderen inzake de doelen van
samenwerking Natuurgrenspark De Groote Heide; natuurontwikkeling, toerisme & recreatie en

gebiedsmarketing.
2. Het Grensoverschrijdend Openbaar Lichaam zal zich inzetten om het in lid 1 aangegeven doel te
bereiken door:
a. De beleidsmatige afstemming te bevorderen en te ondersteunen gericht op de realisatie van het in
lid 1 aangegeven doel;
b. Het opstarten en uitvoeren van samenwerkingsprojecten gericht op de realisatie van het in lid 1
aangegeven doel.

3. Ter realisatie van het in lid 1 vermeld doel kan het Grensoverschrijdend Openbaar Lichaam kan, onder
meer, volgende taken uitvoeren:

a. het uitvoeren van alle activiteiten en verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking
hebben op het in lid 1 aangegeven doel of die de verwezenlijking ervan kunnen begunstigen;
b. het verwerven en beheren van fondsen ten behoeve van de samenwerking;
c. het doen van uitgaven in het kader van de samenwerking;

d. het instellen van permanente of ad hoe adviesgroepen;
e. het instellen of bevorderen van onderzoeken;
f. het formuleren van voorstellen en adviezen;

g. het geven van voorlichting;
h. het aanwerven van personeel;
i. het aanvragen van (Europese) subsidies.

4. De uitvoering van voormelde taken gaat niet gepaard met overdracht van bevoegdheid van de
deelnemers aan het Grensoverschrijdend Openbaar Lichaam. Zo nodig kan aan het Grensoverschrijdend
Openbaar Lichaam wel mandaat worden verleend ten behoeve van het in lid 1 omschreven doel.

Artikel 8 : Toepasselijk recht
Het toepasselijk recht is het recht dat van toepassing is op publieke rechtspersonen in het land of gewest
waar de maatschappelijke zetel zoals bedoeld in artikel 6 zich bevindt.
Artikel 9 : Modaliteiten voor wederzijdse erkenning
1. De administratieve, budgettaire en financiële controle van het grensoverschrijdend openbaar lichaam
zal gebeuren in overeenstemming met de bepalingen van het in het vorige artikel aangeduide recht.
2. De overheid of de overheden die door de Vlaamse bevoegde Minister (resp. het Nederlandse Ministerie

4

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties) worden aangewezen voor het administratief toezicht en het
toezicht op het beheer van publieke middelen zullen hun ambtsgenoten in Nederland (resp. de Vlaamse
bevoegde Minister of de door hem aangewezen overheid of overheden) hierover informeren en kunnen
door hen ook aangesproken worden.

Artikel 10 : De organen van het Grensoverschrijdend Openbaar Lichaam
Het Grensoverschrijdend Openbaar Lichaam kent de volgende organen:
- de Algemene Vergadering, bestaande uit vertegenwoordigers van haar deelnemers;
- de Directeur, benoemd door de Algemene Vergadering.

Artikel 11: Samenstelling van de Algemene Vergadering
1. Het Grensoverschrijdend Openbaar Lichaam heeft een Algemene Vergadering welke bestaat uit één
afgevaardigde (één effectief lid) en één plaatsvervanger (één plaatsvervangend lid) per deelnemer. Deze
afgevaardigden zijn stemgerechtigd.
2. De effectieve en plaatsvervangende leden worden door de leden van de algemene vergadering, de
voorzitter inbegrepen, aangewezen.

3. Een stemgerechtigde afgevaardigde van de Algemene Vergadering treedt af wanneer het lid ophoudt
lid te zijn van het college, uit wiens midden het lid is aangewezen. In dat geval zal het college binnen drie
maanden zijn vertegenwoordiger in de Algemene Vergadering aanwijzen.
4. De colleges van de deelnemers zullen binnen drie maanden na hun algehele vernieuwing hun

vertegenwoordigers in de Algemene Vergadering aanwijzen.
Artikel 12 : Werking van de Algemene Vergadering
1. De Algemene Vergadering vergadert minstens 2 maal per jaar. Eén vergadering vindt plaats in het eerste
semester van het jaar. Tijdens deze algemene vergadering wordt minstens de jaarrekening van het
afgelopen jaar geagendeerd. Een tweede vergadering vindt plaats in het tweede semester van het jaar.
Tijdens deze vergadering wordt minstens de begroting voor het volgende jaar vastgesteld.
2. De vergaderingen van de Algemene Vergadering zijn openbaar, tenzij de algemene vergadering besluit
dat dit niet het geval is.
3. De Algemene Vergadering kan, met inachtneming van het toepasselijke recht van de betrokken landen,
een reglement van orde voor haar vergaderingen vaststellen.

4. De notulen van de Algemene Vergadering zijn ter inzage van de gemeenteraadsleden op het
secretariaat van de aangesloten gemeenten.

Artikel 13 : Wijze van besluitvorming van de Algemene Vergadering
1. Elke vertegenwoordiger van een deelnemer heeft op de Algemene Vergadering recht op één stem.
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2. De Algemene Vergaderin kan slechts geldig beraadslagen indien wanneer minstens de helft plus één
van de leden aan ezig of vertegenwoordigd is.

3. Indien bij eerste oproeping aan de vereiste vermeld in lid 2 van dit artikel niet wordt voldaan, moet
binnen de periode van één maand een tweede oproeping plaatsvinden. Voor deze vergadering geldt geen
aanwezigheidsquorum.

4. Elke vertegenwoordiger van een Gemeentelijke deelnemer kan, mits met een ondertekende volmacht,

machtiging verlenen aan een andere vertegenwoordiger van die Gemeente om hem/haar op de Algemene
Vergadering te vertegenwoordigen en in zijn/haar plaats te stemmen.
5. Er wordt bij voorkeur bij consensus besloten. Ingeval tot stemming wordt overgegaan, wordt een besluit
slechts geldig genomen wanneer het wordt aanvaard met een gewone meerderheid van de aanwezige of
vertegenwoordigde stemmen.

6. Op de vergaderingen van de Algemene Vergadering kunnen deskundigen, adviseurs en
vertegenwoordigers van andere instellingen en organisaties worden uitgenodigd. Deze deskundigen,
adviseurs en vertegenwoordigers hebben geen stemrecht.

7. De Algemene Vergadering kan enkel beraadslagen en beslissen over punten die op de agenda staan.

Over de toevoeging van bijkomende agendapunten kan enkel beslist worden met unanimiteit en op
voorwaarde dat alle deelnemers vertegenwoordigd zijn.

Artikel 14 : De Directeur
1. Het Grensoverschrijdend Openbaar Lichaam heeft een Directeur, die wordt benoemd door de
Algemene Vergadering.

2. De Directeur is tevens secretaris van het Grensoverschrijdend Openbaar Lichaam.

3. De Directeur woont, zonder stem, de vergaderingen van de Algemene Vergadering bij en kan
eveneens de bijeenkomsten van alle andere eventuele organen bijwonen.

4. De Directeur tekent, samen met de voorzitter, alle stukken die van het Grensoverschrijdend
Openbaar Lichaam uitgaan, zonder zich hiervoor ten overstaan van derden te moeten
verantwoorden.

Artikel 15 : Taak en bevoegdheden Directeur
1. De Directeur heeft tot taak de Algemene Vergadering in de haar opgedragen taken ter zijde te staan.
2. De Directeur bereidt de vergaderingen voor van de Algemene Vergadering. Hij is verantwoordelijk voor het
opmaken van de notulen van de vergaderingen van de Algemene Vergadering.

3. De Directeur is belast met de afhandeling van alle dagelijkse zaken.
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4. De Directeur staat aan het hoofd van het personeel dat in dienst is van het Grensoverschrijdend Openbaar
Lichaam.

Artikel 16 : Verhouding Algemene Vergadering. Directeur en de vertegenwoordigende organen van de
deelnemers

1. De Directeur verstrekt aan de gemeenteraad van de deelnemers uiterlijk 30 juni een volledig verslag van
de activiteiten van het Grensoverschrijdend Openbaar Lichaam gedurende het voorgaande jaar.
2. De Algemene Vergadering verstrekt aan de gemeenteraden van de deelnemers de door één of meer

leden van die raden gevraagde inlichtingen.
3. De door de Directeur vastgestelde agenda van de Algemene Vergadering wordt uiterlijk 30
kalenderdagen voor haar zitting aan de deelnemers toegestuurd, samen met de voor die vergadering
bestemde documenten.

De agenda vermeldt tevens de plaats, de datum en het uur waarop de algemene vergadering zal
plaatsvinden.

Artikel 17 : De voorzitter en de Ondervoorzitter
1. De Algemene Vergadering duidt uit diens midden een voorzitter en een ondervoorzitter aan.

2. Bij afwezigheid van de voorzitter wordt deze in de uitoefening van al zijn statutaire functies
vervangen door de ondervoorzitter.

3. De voorzitter is belast met de leiding van de Vergaderingen van de Algemene Vergadering.
4. De voorzitter tekent, samen met de directeur of, indien deze verhinderd is, zijn plaatsvervanger,

alle stukken die van het Grensoverschrijdend Openbaar Lichaam uitgaan, zonder zich hiervoor ten
overstaan van derden te moeten verantwoorden.

5. De oorzitter en de ondervoorzitter worden aangeduid voor een periode van twee jaar.

6. De voorzitter vertegenwoordigt het openbaar lichaam in en buiten rechte.

Artikel 18 : De Commissaris
1. De Algemene Vergadering stelt op voorstel van de Directeur een commissaris (accountant) aan voor een
periode van drie jaar.

2. De Commissaris heeft tot taak financieel toezicht uit te oefenen op het Grensoverschrijdend
Openbaar Lichaam.

3. De Commissaris mag inzage nemen, doch zonder ze te verplaatsen, van de boeken, de briefwisseling en de
notulen en, in het algemeen, van alle geschriften van het Grensoverschrijdend Openbaar Lichaam.
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Artikel 19 : Secretariaat
1. Het secretariaat ondersteunt het Grensoverschrijdend Openbaar Lichaam bij de uit oering van
zijn taken.

2. Het secretariaat staat onder leiding van de Directeur.

Artikel 20: Personeel
1. De Algemene Vergadering bepaalt het personeelsstatuut, voor zover dit niet door andere overheden

geregeld is, voor het personeel in dienst van het Grensoverschrijdend Openbaar Lichaam.
2. De deelnemers kunnen eigen personeelsleden ter beschikking stellen aan het Grensoverschrijdend
Openbaar Lichaam, voor zover dit gebeurt conform de toepasselijke regelgeving van de betrokken
deelnemer.

3. Deze personeelsleden ontvangen hun instructies uitsluitend van het Grensoverschrijdend Openbaar
Lichaam.

4. De modaliteiten van de terbeschikkingstelling, in het bijzonder de eventuele verrekening van het door
de oorspronkelijke werkgever betaalde loon met de door hem verschuldigde financiële bijdrage aan het
Grensoverschrijdend Openbaar Lichaam, maken het voorwerp uit van een specifieke overeenkomst tussen

de werkgever en het Grensoverschrijdend Openbaar Lichaam.
Artikel 21: Projecten
1. Het Grensoverschrijdend Openbaar Lichaam kan in het kader van haar maatschappelijk doel projecten
realiseren. Jaarlijks zal een werkprogramma vastgesteld worden door de Algemene Vergadering.

2. Elk project kan het voorwerp uitmaken van een specifieke convenant, tussen de deelnemers die bij het
project actief betrokken zijn, dat o.m. de projectfinanciering zal bepalen.
3. De kosten en opbrengsten met betrekking tot de onderscheiden projecten zullen in een afzonderlijke
analytische boekhouding geregistreerd worden.

Artikel 22 : Aansprakelijkheid
1. De bestuurders van het Grensoverschrijdend Openbaar Lichaam zijn niet persoonlijk gebonden door de
verbintenissen die het Grensoverschrijdend Openbaar Lichaam aangaat.
2. De deelnemers zijn financieel aansprakelijk bij ontoereikend vermogen van het Grensoverschrijdend
Openbaar Lichaam naar rato van hun in de statuten vastgelegde deelname. In dezelfde mate zijn zij
aansprakelijk voor de verplichtingen die voortvloeien uit de verbintenissen die na de ontbinding
gehandhaafd blijven.
Artikel 23 : Verkrijgen van financiële en andere middelen
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1. De werkingskosten van het Grensoverschrijdend Openbaar Lichaam die niet worden gedekt uit
inkomsten van derden, worden in de begroting opgenomen.

2. Alle deelnemers betalen een jaarlijkse bijdrage in de werkingskosten van het Grensoverschrijdend
Openbaar Lichaam, welke worden vastgesteld op basis van de goedgekeurde begroting van het komende
dienstjaar.

Artikel 24: Begroting
1. De Algemene Vergadering stelt de begroting van het Grensoverschrijdend Openbaar Lichaam vast
uiterlijk 31 december voorafgaand aan het jaar waarvoor deze geldt.
2. De Directeur zendt de begroting met alle daarbij behorende stukken binnen 30 dagen na vaststelling
aan de bevoegde toezichthoudende instanties en ter kennisgeving aan de deelnemers.

Artikel 25 : Jaarrekening
1. De Algemene Vergadering stelt de jaarrekening van het Grensoverschrijdend Openbaar Lichaam met
het verslag van activiteiten zoals vermeld in artikel 15, lid 1, vast uiterlijk op 30 juni van het jaar volgend
op het kalenderjaar waarop deze betrekking heeft.
2. De Directeur voegt ten behoeve van de Algemene Vergadering bij de jaarrekening alle stukken die de
Directeur voor het afleggen van verantwoording dienstig acht, waaronder minstens het verslag van de
commissaris.

3. De Directeur zendt de door de Algemene Vergadering vastgestelde jaarrekening met de in het vorige lid
genoemde stukken toe aan de bevoegde toezichthoudende instanties.
4. Na instemming van de bevoegde toezichthoudende instanties of in elk geval na dertig dagen bij
uitblijven van antwoord, wordt de jaarrekening door de Directeur aan de deelnemers ter kennisgeving
toegezonden.

Artikel 26 : Boekhouding en boekjaar
1. De boekhouding wordt gevoerd overeenkomstig de regelgeving die van toepassing is op de
boekhouding van ondernemingen in het land of gewest waar het grensoverschrijdend openbaar lichaam
haar maatschappelijke zetel heeft, en met naleving van eventuele richtlijnen van de gezamenlijke
toezichthouder.

2. Het boekjaar stemt overeen met het kalenderjaar. Het eerste boekjaar begint echter op de datum van
oprichting en eindigt op 31 december van datzelfde jaar.
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Artikel 27: Statutenwijziging
1. De Directeur en de colleges van de deelnemers kunnen aan de Algemene Vergadering een voorstel

tot wijziging van de statuten doen.
2. Tot een wijziging van de statuten kan enkel beslist worden door de Algemene Vergadering met een
meerderheid van ten minste drie vierden der geldig uitgebrachte stemmen op voorwaarde dat
ten minste de helft van de deelnemers uit elke van de bij het Grensoverschrijdend Openbaar
Lichaam betrokken Partijen vertegenwoordigd is.
3. De wijziging aan de statuten worden bekend gemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
Artikel 28: Toetredine
1. De Algemene Vergadering legt de voorwaarden en de gevolgen van de toetreding van de nieuwe
deelnemers vast in het reglement van orde, voor zover deze passen binnen het kader van de statutaire
bepalingen.

2. De Algemene Vergadering beslist over de toetreding van nieuwe deelnemers volgens de
meerderheidsvereisten voorzien voor de goedkeuring van de wijziging van de statuten in artikel 30.
3. Naar aanleiding van de goedkeuring van de toetreding van nieuwe deelnemers wordt de bijlage 1 van
de statuten aangepast.

Artikel 29: Duur
1. Het Grensoverschrijdend Openbaar wordt opgericht voor onbepaalde tijd.
2. De Algemene Vergadering kan in de laatste vergadering die het verstrijken van de duur voorafgaat,
beslissen tot de verlenging van de duur van het Grensoverschrijdend Openbaar Lichaam, waarbij de
eventuele verlengingstermijn de maximale termijn van 18 jaren niet mag overschrijden.
3. De daartoe strekkende beslissingen van de bevoegde organen worden bij het verslag van de Algemene
Vergadering gevoegd.
4. Uiterlijk 45 kalenderdagen vóór de Algemene Vergadering die beslist over de verlenging, stuurt de
Directeur de agenda op aan de deelnemers.

5. De deelnemers die niet wensen te verlengen kunnen daartoe niet verplicht worden.

6. De deelnemers die niet wensen te verlengen houden op deel uit te maken van het Grensoverschrijdend
Openbaar Lichaam op het einde van het jaar waarin tot de verlenging door de Algemene Vergadering is
beslist. Zij leggen hun daartoe strekkend collegebesluit voor dat wordt gevoegd bij het verslag van de
Algemene Vergadering.
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Artikel 30: Uittreding
1. Een deelnemer kan uittreden uit het Grensoverschrijdend Openbaar Lichaam, door een daartoe
strekkend besluit van de daartoe bevoegde organen.

2. De deelnemer die uit het grensoverschrijdend openbaar lichaam wenst te treden, deelt dit ten minste
één jaar tevoren mee aan de Algemene Vergadering per aangetekende brief voor 31 maart.
3. De Algemene Vergadering regelt de voorwaarden en de gevolgen van de uittreding.

Artikel 31: Ontbinding en vereffening
1. Het Grensoverschrijdend Openbaar Lichaam kan worden ontbonden hetzij door het verstrijken van de
looptijd, hetzij bij toepassing van artikel 16 lid 1 van hoger genoemd Benelux - Verdrag, hetzij, en dit voor
het verstrijken van de looptijd, als gevolg van een beslissing van de Algemene Vergadering.
2. De beslissing van de Algemene Vergadering houdende de ontbinding van het Grensoverschrijdend
Openbaar Lichaam is slechts geldig indien alle deelnemers unaniem daartoe hebben besloten.
3. Bij ontbinding van het Grensoverschrijdend Openbaar Lichaam wordt door de Algemene Vergadering
een college van vereffenaars aangesteld. De Algemene Vergadering bepaalt de bevoegdheden van de
vereffenaars en de wijze waarop de vereffening precies moet geschieden.

4. De Algemene Vergadering legt de wijze van vereffening en verdeling vast in een vereffeningplan.
5. Het vereffeningplan voorziet minstens in de financiële gevolgen van de vereffening voor de deelnemers,
de overgang van rechten en plichten, de bestemming van de eigendommen en de gevolgen voor het
personeel van het Grensoverschrijdend Openbaar Lichaam.

6. Het vereffeningplan wordt niet vastgesteld voordat de colleges van de deelnemende Gemeenten zijn
gehoord.

7. De deelnemers blijven te allen tijde verantwoordelijkheid dragen voor de financiële afwikkeling.
Artikel 32: Toezending
1. De Gemeentebesturen zenden deze statuten, evenals het besluit tot opheffing, toe aan hun
toezichthouders.

2. De Algemene Vergadering zendt deze statuten alsook de besluiten tot wijziging aan het SecretariaatGeneraal van de Benelu -Unie te Brussel, ten behoeve van notificatie als toepassing van het BeneluxVerdrag.

3. De deelnemers dragen zorg voor officiële bekendmaking van de oprichting van het
grensoverschrijdende samenwerkingsverband in overeenstemming met de voorwaarden zoals gesteld in
het interne recht van de betrokken landen.
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Bijlage 1
De deelnemers van het Grensoverschrijdend Openbaar Lichaam zijn:
1) de gemeenten Neerpelt en Hamont-Achel (Vlaanderen België)
2) de gemeente Cranendonck, Heeze-Leende, Valkenswaard (Nederland)

