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Artikel 1 (Naam)  
 
Er wordt een gemeentelijk overleg- en adviesorgaan inzake lokale economie (distributie, 
ambachten/kleinindustrie, dienstverlening) en vrije beroepen opgericht onder de naam "Gemeentelijke 
K.M.O.- en vrije beroepenraad", afgekort G.K.V.R. 
Het is een feitelijke vereniging die als adviesraad door het gemeentebestuur van Schilde wordt 
erkend. Het contactadres is Brasschaatsebaan 30 te 2970 Schilde. 
 

Artikel 2 (Doel)  
 
De G.K.V.R. heeft tot doel en opdracht: 

• te beraadslagen over alle aangelegenheden die op gemeentelijk vlak rechtstreeks of 
onrechtstreeks in verband staan met de activiteiten en belangen van de zelfstandige 
ondernemers, ondernemingen en de beoefenaars van een vrij beroep, 

• aangesloten zelfstandige ondernemers, ondernemingen, beoefenaars van een vrij beroep 
en/of hun respectievelijke erkende verenigingen op een georganiseerde wijze te raadplegen, 

• door overleg, samenwerking en informatie de lokale economie te co”rdineren en te 
bevorderen, evenwel zonder consumentgerichte commerciële activiteiten te ontwikkelen. 

• het gemeentebestuur te adviseren in alle aangelegenheden die te maken hebben met het 
beleid op vlak van lokale economie, activiteiten en belangen van zelfstandige ondernemers, 
ondernemingen en beoefenaars van een vrij beroep, en dit zowel op eigen initiatief als op 
verzoek van het gemeentebestuur. 

 

Artikel 3 (Voorwaarden van lidmaatschap)  
 
Voorwaarden om als lid van de G.K.V.R. erkend te worden zijn: 
 
als zelfstandige ondernemer, als afgevaardigde van een vennootschap of als beoefenaar van een vrij 
beroep zijn/haar activiteit of praktijk blijvend uit te oefenen in de gemeente Schilde en er ook te dien 
einde een voor het publiek aanwijsbare vestiging te bezitten of te huren. 
 
Ambulante handelaars kunnen enkel lid worden mits het voeren van hun maatschappelijke en 
minstens één exploitatiezetel in de gemeente. 
 
Leden van de erkende verenigingen (op heden Winkelcentrum Schilde vzw en Middenstandsbond 's-
Gravenwezel vzw) zijn automatisch lid indien voldaan wordt aan de hoger genoemde voorwaarden. 
Om als vereniging erkend te worden / te blijven moet minstens 80% van het ledenbestand voldoen 
aan de hoger vermelde voorwaarden en minstens uit vijfentwintig actieve leden bestaan. De 
verenigingen moeten minstens één jaar werking achter de rug hebben. Het werkingsverslag van de 
activiteiten van het afgelopen werkjaar en de ledenlijst van het lopende werkjaar moeten jaarlijks 
ingediend worden bij de G.K.V.R. 
 
Kandidaat-leden kunnen hun aanvraag tot lidmaatschap per brief richten aan de Gemeentelijke 
K.M.O.- en vrije beroepenraad, Brasschaatsebaan 30, 2970 Schilde. 
Het dagelijks bestuur (zie artikel 6) onderzoekt of voldaan wordt aan de erkenningsvoorwaarden tot 
lidmaatschap. 
 
Het kandidaat-lid wordt schriftelijk op de hoogte gebracht van de aanvaarding of weigering.  Bij 
weigering van een kandidaat  lid kan deze beroep aantekenen bij het schepencollege mits 
aangetekend schrijven binnen de 15 dagen na kennisgeving van de weigering. 
 



Artikel 4 (Samenstelling algemene vergadering van leden)  
 
De algemene vergadering van de G.K.V.R. is samengesteld uit: 
 
a) stemgerechtigde leden: 

- natuurlijke personen die voldoen aan de in artikel 3 beschreven lidmaatschapsvoorwaarden 
 
b) niet-stemgerechtigde leden : 

- de schepen die verantwoordelijk is voor middenstand en K.M.O. of een door hem/haar 
afgevaardigd lid van het schepencollege, 
- één of meerdere deskundigen die voor een bepaalde aangelegenheid en voor bepaalde duur 
door het dagelijks bestuur worden aangeduid. 

  

Artikel 5 (Bijeenroeping algemene vergadering van leden)  
 
De jaarlijkse algemene vergadering wordt gehouden op de tweede maandag van de maand mei ten 
gemeentehuize om 20 uur, behoudens uitdrukkelijk anders vermeld in het bijeenroepingsbericht. 
Indien de voorziene dag een feestdag is, wordt de vergadering de eerstvolgende werkdag gehouden. 
 
Een buitengewone algemene vergadering kan bijeengeroepen worden, hetzij op verzoek van de 
voorzitter hetzij op verzoek van minstens 1/3 van de stemgerechtigde leden van de algemene 
vergadering, minstens vijftien dagen vóór de vergadering. Om een buitengewone algemene 
vergadering geldig te doen beraadslagen is een quorum vereist van de helft + 1. Indien dit quorum niet 
behaald wordt zal een tweede buitengewone algemene vergadering gehouden worden, met 
respectering van de uitnodigingsperiode van 15 dagen, die ongeacht het aantal stemgerechtigde 
aanwezigen kan beraadslagen volgens de regels van de algemene vergadering. 
 
De algemene vergadering beslist bij gewone meerderheid van aanwezigen, d.w.z. de helft + 1, 
onthoudingen niet meegerekend. Echter, er is een 2/3 meerderheid noodzakelijk bij schrapping van 
een lid en een 3/4 meerderheid bij wijziging van de statuten. 
 
De stemgerechtigde leden mogen zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door 
een volmachtdrager die zelf stemgerechtigd lid is van de algemene vergadering en die drager is van 
een volmacht waarvan de vorm door het dagelijks bestuur bepaald wordt. Deze volmacht wordt bij het 
bijeenroepingsbericht gevoegd en moet neergelegd worden vóór aanvang van de vergadering.  Geen 
enkel stemgerechtigd lid zal drager mogen zijn van meer dan twee volmachten. 
 
De verslagen van de vergaderingen worden gezonden aan de leden en aan het college van 
burgemeester en schepenen. 
 

Artikel 6 (Dagelijks bestuur)  
 
Het dagelijks bestuur wordt samengesteld uit leden die minstens één jaar actief zijn in de gemeente 
en geen verkozen politiek mandaat uitoefenen en als volgt: 

• 3 afgevaardigden van de vereniging Winkelcentrum Schilde vzw (deze mandaten worden 
toegekend aan de vereniging, zijn niet gebonden aan personen, maar moeten ingevuld 
worden door niet-beoefenaars van een vrij beroep uit de deelgemeente Schilde), 

• 3 afgevaardigden van de vereniging Middenstandsbond 's  Gravenwezel vzw (deze mandaten 
worden toegekend aan de vereniging, zijn niet gebonden aan personen, maar moeten 
ingevuld worden door twee winkeliers en één niet-winkelier en niet toebehorend tot een vrij 
beroep uit de deelgemeente 's-Gravenwezel), 

• 1 afgevaardigde van de grootwinkelbedrijven, 
• 1 afgevaardigde van de ambachtslui of productiebedrijven, 
• 1 ambulante handelaar zetelend in de Marktcommissie, 
• 3 afgevaardigden van de vrije beroepen 

 
De leden van het dagelijks bestuur zijn stemgerechtigd, hun mandaat is onbezoldigd en wordt 
toegekend voor een periode van drie jaar. De leden van het dagelijks bestuur zijn herverkiesbaar. 
 



De schepen die verantwoordelijk is voor middenstand en K.M.O. of een door hem/haar afgevaardigd 
lid van het schepencollege woont de vergaderingen van het dagelijks bestuur bij als niet-
stemgerechtigd lid. 
 
Eventueel aangeduide deskundigen kunnen de vergadering van het dagelijks bestuur bijwonen als 
niet-stemgerechtigd lid. 
 
Het dagelijks bestuur bepaalt onderling de mandaten van een voorzitter, ondervoorzitter, 
penningmeester en secretaris. De voorzitter en de secretaris komen uit een verschillende 
deelgemeente. 
 
Het dagelijks bestuur treedt op als uitvoerend orgaan van de G.K.V.R. en komt minstens vier maal 
samen per jaar. Het is belast met het uitvoeren van de beslissingen genomen door de algemene 
vergadering, het afhandelen van de lopende zaken, het opstellen van de agenda en heeft de 
algemene bevoegdheid om voor de G.K.V.R. alle handelingen te verrichten die niet door deze statuten 
aan de algemene vergadering zijn voorbehouden. Het dagelijks bestuur kan een huishoudelijk 
reglement opstellen betreffende o.a. de wijze en frequentie van vergaderen, de wijze van adviseren, 
de wijze van samenroepen, enz. 
 
Beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid. Bij staking van stemmen heeft de voorzitter 
een doorslaggevende stem. 
 
Het dagelijks bestuur legt verantwoording af aan de algemene vergadering. 
 

Artikel 7 (Werkgroepen)  
 
Binnen de G.K.V.R. kunnen werkgroepen opgericht worden. Zij brengen op de vergadering van het 
dagelijks bestuur verslag uit over hun werking. 
 

Artikel 8 (Het gemeentebestuur)  
 
Het college van burgemeester en schepenen verbindt er zich toe alle besluiten en adviezen van de 
G.K.V.R. aan een gemotiveerd onderzoek te onderwerpen. 
 
Het college van burgemeester en schepenen vraagt, indien het dit nodig acht, het advies aan het 
dagelijks bestuur in de aangelegenheden die te maken hebben met het beleid op het vlak van lokale 
economie, activiteiten en belangen van zelfstandige ondernemers, ondernemingen en beoefenaars 
van een vrij beroep. 
 
De werkingskosten van de G.K.V.R. zijn, binnen de budgettaire normen bepaald door de 
gemeentelijke overheid, ten laste van het gemeentebestuur. De vergaderingen kunnen plaatsvinden in 
een gemeentelijk lokaal.  
 
De G.K.V.R. kan beschikken voor zover nodig, over de logistieke steun van een gemeentelijk 
ambtenaar. 
 

Artikel 9 (Statuten)  
 
Deze statuten alsmede elke wijziging ervan worden aan de goedkeuring van de gemeenteraad 
onderworpen. 
 
 

 
 
 

Goedgekeurd door de gemeenteraad van 27 augustus 1998 


