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STATUTEN VOOR DE
WERKGEMEENSCHAP VAN EUROPESE GRENSGEBIEDEN (WVEG)

Preambule
-

in de wetenschap dat de grenzen vaak historisch en cultureel samenhangende gebieden
en volkeren scheiden,

-

in het bewustzijn van de onschendbaarheid van de grenzen, het vreedzaam samenleven
van de mensen in grensgebieden en de bescherming van minderheden,

-

met respect voor de culturele verscheidenheid van Europa en de regionale autonomie in
de grensoverschrijdende samenwerking,

-

gezien de toenemende grensoverschrijdende samenwerking
voortschrijdende Europese integratie,

-

gezien de noodzakelijke subsidiariteit en partnerschap tussen de Europese, nationale,
regionale en lokale niveaus in de grensoverschrijdende samenwerking,

-

in het bewustzijn dat de grensgebieden, niettegenstaande de Europese interne markt en
de toenemende samenwerking met Midden- en Oost-Europa, problemen moeten
oplossen die zij zelf niet hebben veroorzaakt,

-

overwegende dat aan de grenzen ook nu nog verschillen blijven bestaan tussen nationale
bevoegdheden en structuren, belasting- en sociale wetten, het regionale beleid en het
beleid inzake de ruimtelijke ordening,

-

overwegende dat grensoverschrijdende samenwerking op alle niveaus bijdraagt tot de
bevordering van vrede, vrijheid, veiligheid en bescherming van de mensenrechten,

-

overwegende dat grensgebieden en grensoverschrijdende gebieden de bouwstenen
vormen van het Europese eenwordingsproces ten behoeve van de samenwerking van de
Europese bevolking en de minderheden,

-

in het bewustzijn van de mogelijkheden die grensgebieden hebben om onderlinge
contacten te bevorderen,

in Europa en de

verschaft de Werkgemeenschap van Europese Grensgebieden zichzelf, ten vervolge van haar
oprichtingsvergadering van 17 en 18 juni 1971 en de besluiten van 21 januari 1977, de volgende
statuten:
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Artikel 1
Naam
Onder de naam "Werkgemeenschap van Europese Grensgebieden (WVEG)" zijn de grens- en
grensoverschrijdende gebieden van Europa verenigd.

Artikel 2
Rechtsvorm en zetel
1.

De Werkgemeenschap van Europese Grensgebieden (WVEG) is een officieel
geregistreerde vereniging.
2.
De zetel van de vereniging is Gronau (Westf.), Bondesrepubliek Duitsland. Deze zetel kan
op voorstel van het presidium en met instemming van de ledenvergadering naar een
andere plaats worden overgebracht.
3.
De WVEG kan regionale buitenposten oprichten en deze met de nationale behartiging
van haar belangen belasten.

Artikel 3
Taken en bevoegdheden
1.

De WVEG zet zich in voor Europese grens- en grensoverschrijdende gebieden, met het
doel:
- duidelijkheid te verschaffen omtrent hun specifieke problemen, mogelijk-heden, taken
en activiteiten,
- hun gezamenlijke belangen te behartigen ten aanzien van nationale en internationale
parlementen, instanties, autoriteiten en instellingen,
- hun samenwerking in heel Europa te initiëren, ondersteunen en coördineren,
- ervaringen en informaties uit te wisselen, teneinde op basis van grensoverschrijdende
problemen en mogelijkheden gemeenschappelijke belangen te formuleren, deze op
elkaar af te stemmen en oplossingen aan te dragen.

2.

De WVEG heeft als taak:
- programma's en projecten uit te voeren en financiële middelen op te vragen, in
ontvangst te nemen en te beheren,
- bijeenkomsten ter bespreking van grensoverschrijdende problemen te organiseren,
- mee te werken aan de oplossing van grensoverschrijdende problemen en bijzondere
activiteiten te ondersteunen,
- gemeenschappelijke acties voor te bereiden en uit te voeren,
- in nauw overleg met de Europese Unie en de Raad van Europa het "Centrum voor
Europese grens- en grensoverschrijdende gebieden" uit te bouwen,
- de politiek en de publieke opinie in Europa te informeren over grensoverschrijdende
aangelegenheden.
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Artikel 4
Lidmaatschap
Van de Werkgemeenschap van Europese Grensgebieden kunnen lid worden:
1. Als gewone leden met stemrecht:
- Europese grens- en grensoverschrijdende gebieden in de Lid-Staten van de Europese
Unie, resp. de Raad van Europa,
- grote samenwerkingsverbanden van grensgebieden in meerdere staten, mits hun leden
niet afzonderlijk tot de WVEG toetreden.
2. Als leden zonder stemrecht:
- grens- en grensoverschrijdende gebieden met een 2-jarige status van waarnemer, omdat
hun vertegenwoordigingsbevoegdheid nog niet eenduidig is vastgesteld,
- ereleden, die zich tegenover de WVEG bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt.
3. Als adviserende leden zonder stemrecht:
- natuurlijke personen, verenigingen van personen, instellingen en instituten, die actief zijn
op het gebied van grensoverschrijdende samenwerking.
4. Het presidium beslist over de toelating van een lid. De ledenvergadering moet deze toelating
bevestigen. De toetredingsaanvraag dient schriftelijk te worden ingediend. Indien het
presidium de toetreding afwijst, kan de kandidaat binnen een maand na ontvangst van de
afwijzing beroep aantekenen. Hierover beslist de volgende gewone ledenvergadering. Zij kan
met een twee derde meerderheid van de leden het besluit van het presidium verwerpen.
5. Het lidmaatschap wordt beëindigd door middel van een schriftelijke uittredingsverklaring. Dit
is enkel mogelijk aan het einde van een kalenderjaar, met een opzeggingstermijn van zes
maanden.
6. Een lid kan door het presidium worden uitgesloten, indien het zijn verplichtingen jegens de
WVEG niet nakomt. Tegen de uitsluiting kan binnen een maand beroep worden
aangetekend, waarover de volgende gewone ledenvergadering zal beslissen. Deze kan een
dergelijk besluit van het presidium slechts met een twee derde meerderheid van de leden
verwerpen.

Artikel 5
Rechten en plichten van de leden
1.

2.
3.

4.

De leden werken mee aan de wilsvorming van de WVEG. Zij dienen over actuele
grensoverschrijdende onderwerpen en ontwikkelingen op Europees gebied te worden
geïnformeerd.
De leden hebben het recht om een beroep te doen op de diensten, programma's en
voorzieningen van de WVEG.
De leden zijn verplicht, de activiteiten van de WVEG te ondersteunen, teneinde de regionale
grensoverschrijdende samenwerking en ontwikkeling op nationaal en Europees niveau te
bevorderen. Zij informeren de WVEG over actuele ontwikkelingen in hun grensgebied.
De leden zijn, overeenkomstig de bepalingen van deze statuten en de contributieverordening, verplicht de door de ledenvergadering overeengekomen contributies te betalen.

Artikel 6
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De organen van de WVEG zijn:
1.
2.
3.

Ledenvergadering,
Presidium,
Secretaris-Generaal.

Artikel 7
Ledenvergadering
1.
2.

3.
4.

5.

6.

De ledenvergadering is het hoogste orgaan.
In de ledenvergadering heeft elk lid minstens één stem, mits de contributie voor het
afgelopen resp. lopende kalenderjaar is betaald. Het stemmenaantal is geregeld in de
contributieverordening. Overdracht van stemmen is niet mogelijk.
De ledenvergadering moet minstens één maal per jaar bijeenkomen.
De ledenvergadering heeft met name de volgende taken:
a. Verkiezing van de voorzitter,
b. Verkiezing van de eerste vice-voorzitter en tenminste drie andere vice-voorzitters.
Verkiesbaar zijn in de regel politiek gekozen vertegenwoordigers van de grens- en
grensoverschrijdende gebieden,
c. Verkiezing van het presidium,
d. Aanvaarding en uitsluiting van leden krachtens artikel 4 van deze statuten,
e. Wijziging van de statuten,
f. Opstelling van de contributieverordening,
g. Besluit inzake de begroting,
h. Goedkeuring van de jaarrekening,
i. Het verlenen van decharge aan het presidium.
De ledenvergadering draagt deze taken over aan het presidium, indien in de periode tussen
twee ledenvergaderingen om dringende redenen beslissingen moeten worden genomen.
Dergelijke beslissingen moeten later ter goedkeuring aan de ledenvergadering worden
voorgelegd.
De bijeenkomsten van de ledenvergadering zijn in principe openbaar.

Artikel 8
Presidium en voorzitter
1.
2.

Het presidium wordt voor 2 jaar gekozen.
Tot het presidium behoren:
- de voorzitter,
- de eerste vice-voorzitter en ten minste drie andere vice-voorzitters,
- de penningmeester,
- tenminste 20 leden die vertegenwoordigers van de grens- en grensoverschrijdende
gebieden zijn.
Bij de samenstelling van het presidium moeten het regionale evenwicht en het aantal leden
uit de individuele staten in aanmerking worden genomen. Het komt minstens twee maal per
jaar bijeen. De voorzitters van de commissies en de adviesraad worden hiervoor uitgenodigd,
voor zover zij niet al tot het presidium behoren.
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4.

5.

6.
7.

Als adviserende leden kunnen voor vergaderingen van het presidium worden uitgenodigd:
telkens één vertegenwoordiger van de Europese Unie, de Raad van Europa, de Raad der
Europese Gemeenten en Regio's (REGR), de Vergadering van de Regio's van Europa
(VRE).
Het presidium heeft de volgende taken:
a. Voorbereiding en uitvoering van de besluiten van de ledenvergadering.
b. Behandeling van de persoonlijke, organisatorische en financiële aangelegenheden, voor
zover niet de ledenvergadering of de secretaris-generaal bevoegd zijn.
c. Opstellen van de ontwerp-begroting.
d. Opstellen van de jaarrekening.
e. Verkiezing van de secretaris-generaal; indien er geen vaste secretaris-generaal wordt
gekozen, kan het presidium één van zijn leden met het beheer belasten.
f. Vorming en bezetting van commissies en adviesraden.
g. Inneming van principiële standpunten inzake Europese programma's en documenten.
h. Samenwerking met Europese instellingen, organisaties en verenigingen.
i. Het nemen van dringende beslissingen.
De voorzitter is de hoogste vertegenwoordiger van de WVEG. Hij leidt de bijeenkomsten van
de ledenvergadering en het presidium. Hij is bevoegd, in overleg met de secretaris-generaal,
alle beslissingen te nemen, die voor de tenuitvoerlegging van de besluiten van de WVEG
noodzakelijk zijn.
De eerste vice-voorzitter vertegenwoordigt zo nodig de voorzitter.
De voorzitter kan taken delegeren aan één of meerdere vice-voorzitters.

Artikel 9
Secretaris-generaal
1.
2.

3.

De secretaris-generaal leidt het secretariaat-generaal.
De secretaris-generaal heeft met name de volgende taken:
a. Voorbereiding van de ledenvergadering,
b. Voorbereiding en uitvoering van de besluiten van het presidium,
c. Afhandeling van de lopende zaken, met inbegrip van de organisatie en het beheer van de
financiën in het kader van de begroting.
d. Afwikkeling van programma's en projecten,
e. Leiding geven aan de medewerkers.
De secretaris-generaal neemt aan de vergaderingen van het presidium deel.

Artikel 10
Vertegenwoordiging en volmachten
De WVEG kann zich in en buiten rechte laten vertegenwoordigen door de voorzitter, de eerste
vice-voorzitter en de secretaris-generaal met dien verstande, dat ieder afzonderlijk bevoegd is om
als enig gemachtigde op te treden.

Artikel 11
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1.

Het presidium kan ten behoeve van de uitvoering van de taken van de WVEG commissies
vormen en ontbinden. Het benoemt de leden van deze commissies. Naar gelang van de
taakstelling kunnen vertegenwoordigers van Europese politieke organen, verenigingen en
maatschappelijke groeperingen met een adviesstem worden aangetrokken. De
vergaderingen worden door de secretaris-generaal bijeengeroepen.

2.

Met name dient een "adviesraad voor grensoverschrijdende samenwerking" te worden gevormd. Deze heeft als taak, de WVEG in alle aangelegenheden van grensoverschrijdende
samenwerking te adviseren en oplossingen aan te dragen.
De adviesraad wordt door het presidium benoemd en door de secretaris-generaal
uitgenodigd. Het presidium benoemt een voorzitter. Leden van de adviescommissie zijn
personen die zich hebben onderscheiden wegens hun wetenschappelijk werk en/of
baanbrekende bijdragen aan grensoverschrijdende samenwerking.

Artikel 12
Werkwijze in de organen van de WVEG
1.

De ledenvergadering moet door de voorzitter schriftelijk, onder bijvoeging van de agenda,
binnen een termijn van vier weken vóór de datum van de vergadering worden
bijeengeroepen. Op last van de voorzitter of op verzoek van ten minste één derde van de
leden kan een buitengewone ledenvergadering worden bijeengeroepen.

2.

Het presidium wordt door de secretaris-generaal onder bijvoeging van de agenda binnen
uiterlijk 14 dagen geconvoceerd.

3.

De organen zijn beslissingsbevoegd indien meer dan de helft van de stemgerechtigde
vertegenwoordigers aanwezig is, tenzij de statuten anders bepalen. Zij zijn
beslissingsbevoegd tenzij vastgesteld dat er geen quorum is.

4.

Besluiten worden met een eenvoudige meerderheid van de aanwezige leden en middels
openbare stemming genomen. Op verzoek kan in het geheim worden gestemd.

5.

Bij verkiezingen beslist in de eerste kiesronde de absolute meerderheid (50% + 1 van de
stemmen van alle leden), in de tweede kiesronde een eenvoudige meerderheid (50% + 1 van
de aanwezige stemmen), doch tenminste één derde van alle leden. In de derde kiesronde
wordt diegene verkozen, die de meeste stemmen op zijn naam krijgt.
Indien een gekozen vertegenwoordiger zijn regionale mandaat/functie verliest, verlaat hij ook
het orgaan van de WVEG. Tot de volgende verkiezing in de ledenvergadering kan een door
het betreffende gebied benoemde opvolger zijn functie in de WVEG-organen waarnemen.

6.

Van alle vergaderingen worden besluitenlijsten opgesteld, die door de Secretaris-Generaal
dienen te worden ondertekend.

7.

Nadere bepalingen kunnen door de organen in reglementen van orde worden bepaald.

8.

De statuten kunnen slechts door de ledenvergadering met twee derde van de stemmen, doch
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gewijzigd. De wijziging van de statuten moet vier weken vóór de datum van de vergadering
als agendapunt schriftelijk worden meegedeeld.

Artikel 13
Financiën
1.

Van de leden wordt ter dekking van de noodzakelijke financiële middelen voor de WVEG
contributie gevraagd. Verdere bijzonderheden worden geregeld in de contributieverordening,
met de structuur van de contributie en het daaruit af te leiden stemmenaantal voor de
ledenvergadering.

2.

Over de hoogte en opeisbaarheid van de contributies beslist de ledenvergadering met twee
derde van de aanwezige stemmen.

3.

De inkomsten bestaan verder uit:
- Bijdragen van openbare en particuliere organisaties,
- Inkomsten uit eigen activiteiten,
- Inkomsten uit eigen vermogen,
- Andere inkomsten.

4.

Uitgaven die op de plaats van vergadering worden gemaakt in verband met de
bijeenkomsten van de organen van de WVEG, worden in principe door het betreffende
gastgebied gedragen. Reis- en verblijfkosten vallen hier niet onder. In bepaalde gevallen kan
het presidium besluiten dat de WVEG de vergaderkosten geheel of gedeeltelijk op zich
neemt.

5.

Het kalenderjaar telt als boekjaar. Voor elk boekjaar worden een begroting en een
jaarrekening opgesteld. De ontwerp-begroting dient twee maanden voor het begin van het
begrotingsjaar te worden ingediend en aan het begin van het begrotingsjaar dient de
ledenvergadering zich erover te hebben uitgesproken.

6.

De beginselen van het begrotingsbeleid en van de rekening en verantwoording gaan uit van
door het presidium vast te stellen regelingen, die in overeenstemming moeten zijn met het
geldende recht.

7.

Indien de penningmeester niet voor het begrotingsjaar voorziene uitgaven of
geldopnemingen afwijst, kunnen deze slechts doorgang vinden indien ze met een twee derde
meerderheid, met inbegrip van de voorzitter en de secretaris-generaal, worden goedgekeurd.

8.

De ledenvergadering stelt twee financiële controleurs aan. Deze moeten jaarlijks een
contrôleverslag overleggen. Zij zijn gerechtigd om van de secretaris-generaal en de
penningmeester te allen tijde alle noodzakelijke inlichtingen te verlangen. Daarnaast zijn zij
gerechtigd om ter ondersteuning van de financiële contrôle een beroep te doen op met de
contrôle van de boeken belaste diensten in de lid-gebieden.
Artikel 14
Ontbinding van de WVEG
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Tot ontbinding van de WVEG kan slechts in een hiertoe twee maanden vooraf
bijeengeroepen buitengewone ledenvergadering worden besloten. Voor de ontbinding is een
besluit van drie vierde van de aanwezige leden vereist.

2.

Deze ledenvergadering beslist ook over de vorm van de liquidatie en de bestemming van het
vermogen.
Tenzij de ledenvergadering anders besluit, zijn de leden van het presidium gezamenlijk de
gevolmachtigde executeurs. Zij kunnen het secretariaat-generaal met de uitvoering van de
liquidatie belasten.

3.

De leden van de WVEG zijn in het liquidatieproces verplicht om overeenkomstig hun
contributie bijdragen te storten ter vereffening van de schulden van de WVEG die na gebruik
van het vermogen van de WVEG nog open staan.

Bonn/Straatsburg, 21 januari 1977,
gewijzigd op 25 november 1994 in de ledenvergadering te Trieste
voor het laatst gewijzigd op 13 october 1997 in de ledenvergadering te Salamanca.

